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 םינשבכה לצב

 "ונתיב" ,םיקולבה רבעל תולשוכה ונילגר תא ונברש ,היצקלסהו הפמרה לש אוהה הלילה ירחא

 ,הלהבב ףירצה ךות לא ונסחדנ .תינתמיא היח לש עולכ ,היפ תא הרעפ הבחר תלד .שדחה

 ודמע תומוק שלש ינב םישגרד .תואלכמל תוסנכומה תומהבכ ,תוכמבו תוטיעבב תופיחדב
 ףירצה ךרואל .ונבכשו םימורעה םישרקה לע ונלחתשה .מ״ס םיעבשכ חטשמה הבוג ,םינכומ

 . תורזגו תודוקפ תריסמ תעשב "טלושה תווצ" דמע הילעו תופושח םינבלמ היונב ההבגמ התיה
 .דדובמ רדח ףירצה ךותב ול היה .הדימריפה שארב דמע ,"רעטסעטלאקולבה" - קולבה ןקז

 םידגבה ץוהיגל ,רעטסעטלאקולבה לש ןותיקה ןויקנל גאד ,"טסניד ־ עבוטש״ה תרשה
 ראווד ןיעמ היה אוה ."רעפואל" - "ץר" דמע קולבה־ןקז תושרל .וילע םיבוהאה םילכאמלו

 תאצוה לעו תעמשמה לע הנוממ היהש ופאקה היה בושח דיקפת לעב .תויוחילש תרבעה
 ,הנחמה תדקפמ םעטמ הנוממ היה הלאה םידיקפתה ילעב לכ לעמ .םתרזחהו םידקפימל םיריסאה

 תוקירבמה ,ולש םייפגמה קושקש עמשל .תומו םייח בצוקהו טילשה היהש .ס.ס שיא
 לע םידמוע ויה תומהו םייחה יטילש .סה ךלשוהו םישגרדה לכב המישנה הרצענ ,תוחצחוצמהו

 םירקבל תושדח תודוקפה תא ותיחנה םשמו ,הקסהל הארנכ השמשש ,תשלופמה הבוראה
 תא בזוע וניא ,םוקמ ףאל זז אל שיא" :ץיוושואב תונושארה תודוקפל םיעדותמ ונא .םיעגרלו

 !...הבוראה רוח ךרד קרו ךא תאצל רשפא ןאכמו ץיוושוא ןאכ !!םינוממהמ הארוה ילב שגרדה

 ,תובוראה לצב יולתו רושק היה ונייח ליתפ .םירבדה שורפ ונוניבה אל םינושארה םימיב

 לידבהל ףרה אלל תובהלו ןשע תוטלופה ,םירופא םימש יפלכ תופוקזה םוירוטמרקה תובורא
 ,תוחירצו תואכה ידכ ךות תודוקפ םינוממה םיטלופ הילעו קולבה עצמאב תצבורה הבורא התואמ

 דחא ונלכתסה .םייכרבה תא רשייל ונוליחה .עיצפה רחשה .האנשה שא יפשר תוציפמה םייניעב
 ישוקבו רועה תא ופשפש ,םיספסופמה םישדחה םידגבה .תדוכלמ ךותב תולהובמ תויחכ ,ינשב

 .בערומהו שלחה ףוגה לש םוחה טעמ לע ורמש

 םייחל ונודינש לזמ ־ינב ונייה .איהה היצקלסה ירחא ,םירבג תואמ שמחכ וטיגהמ ונרתונ
 תבב קחמנ ךמש .והשימ-לש־ןב רתוי ךניא .שדח רדס לחה .1944 יאמל רשע־דחא ישש םוי

 .םינוממהמ תושר ילב ,אוהש־לכ־םוקמב אצמהל תוכז רתוי ךל ןיא .םייחהו הדילה ירפסמ תחא

 ,ךמוקמ .ךלש וניא ןמזה .חצנה ןועשב ןאכ םידדמנ םיעגרהו תועשה .רתוי ךל ךייש וניא ףוגה

 םיבכוש ונחנא .םישרקה שגרד לע בכוש התא וילע חטשב םיקמטצמ ךתוישיאו ךמש ,ךתבותכ
 תוריקדכ םילימה תודהדהמ ונינזאב .הדוקפו תושר יפ לע םימשונו הדוקפ יפל םימק ,הדוקפ יפל

 ונחנא .לבז תמירע - "עפואהסייש" םא יכ םישנא תצובק רתוי ונחנא ןיא ."ץיוושוא ןאכ" ברח
 לש "םינוניבה רפס״ב םימושר ונא .רדגומ אל - ינמז דמעמב םיריסא - "עגנילטפעה"לש דמעמב
 תופוקזה תובורא ןתוא ןיבל תממודהו תצבורה קולבה תבורא ןיב ־ םידמועו םייולת - ץיוושוא

 הבוראה־לצמ ונרבע ,תופיכתב הירגנוהמ ועיגהש םיטרופסנרטה ץחלבש הארנכ .תוליעפה
 רשא דע ,םיפירצה לא - תותבשב אל ףא ןאכ חנ אלש שא לש ןויטבמסהמ ,היחהו תססותה

 .דסחל וא טבשל ונלרוג ץרחיי
 .םימ תמיגלו םחל -תסורפ לע ונמלח .לכוא לבקנ יתמ ונעדי אל .דואמ ונל קיצה בערה

 ."רדסל ךוניח"לש םיליגרתל העש לכ ונאצוה ,טובנ וא לוגרפ יווילב תוינחצר תוקעצב

 ."לעפא ״ רדסמל ונאצי . ־ תויהל בייח רדס - "...ןייז זומ עונעדרוא" התיה אמסיסה

 ידכ שרגמה לא ונתוא ץיאה ופאקהו הצוחה ונלהבוה ,הדוקפה תקירש לוקל .םירפסמ ונלבק םרט
 לחה ,תוטיעבו תוכמ הוולמ היהש ,תורושה רושיי ירחא .השימח לש תורוש תורושב רדתסנש

 עבוכ :רמולכ !!!"ףוא ןצימ פא ןצימ" :אוהו זוכירה תונחמ לכב רתויב בושחהו ינויחה ליגרתה
 וא ,דימ וניבה אלש הלא .תאזה הדוקפה לע ונרזח םימעפ תואמו תורשע !!!םיש עבוכ ,דרוה
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 תא יתוניבה רחואמ רתוי .חצר תוכמ וגפס ,תורצויה תא ולבלבש וא רחואמה תא ומידקהש
 ,םדא־תת לש הגרדב םינמרגה יניעב ונייה םיריסאה ונחנא ,רומאכ .בושחה וכרעו ליגרתה תרטמ

 שיא קולבה לע הנוממה לומ דומעל ריסאל היה רוסא ,.ס.ס ה שיא ״ןוילעה םדאה" תמועל
 ריסאה ךירצ היה ריסא לא הנופ היהש .ס.ס שיא לייח .ושאר לע ועבוכשכ ,אבצה לש םידמה

 ונחנא .תונעל ול היה רתומ ,לאשנ םא .תוכחלו קותשל םוקמה לע דומעל עבוכה תא דימ דירוהל
 לא הענכהה לכב ונינפשכ םירומח םישנועב םינכתסמ ונייה ,רפאו רפע ,םדא־קבא ,םיריסאה

 הרומח העיגפ הזב ואר ךיירה ילייח .הפה תא חותפל תושר לבקל ילבו ונארקנש ילבמ ,הנוממה
 ."ןוילעה םדאה" דובכב

 תיבל תכלל היה רוסא ,רחא הנוממ וא ופאקה ידסח ילב .םיכרצה תיישעל דחוימ רדס היה
 תורוש ,רדסה־יבהוא םינמרגה וקצי םהב ,םידחוימ םיפירצב תומקוממ ויה תוארחומה .שומישה

 לא קולבה לכ אצי ,תיקורשמב הוולמ הדוקפ יפ לע .םיררוחמ ןוטיב־יחטשמ לש תורוש
 תא תושעל םירוחה חטשמ לע תש־יפושח בשיתהל םיכירצ ונייה הדוקפ יפ לע , הארחומה

 רתפכל ,קיספהל ונכרטצה ,םויסה־תקירש ,האבה הקירשה העמשנ .ןוזפיחבו תוריהמב םיכרצה
 .תוישימחב רדתסהלו הצוחה ץורל ,םייסנכמה תא

 .הארחומה רוח לע תבשל וראשנו וזרדזה אלש םיריסאה לש םלרוג היה רמו ער

 .ףוגה לעו םייסנכמה לע וחרמנ האוצהו רירה .םיפושחה םינבשיה לע ומרוה םיטובנהו םילוגרפה

 .םינוממהמ תוכמ גופסל תפסונ הביס היה ןוחרסה

 .שגוהש לכואהמ ןהו בערהמ ןה בר לבס ונלבס םינושארה םימיב

 םא םיחוטב ונייה אל .םייארקא ויה לכואה ינמז .םילושלשלו ןטב יבאכל ונל םרג לפטה קרמה
 םחל תורככ וזבזב אל רדסה־יבהוא םינמרגה .רורב יתלבה ינמזה ונדמעמ ללגב לכוא לבקנ ללכב

 .םוירוטמרקל םידמעומ ויהש םיריסאל ,קרמל םימ ילכימו

 ולבוהו ףרשהל ץרחנ םלרוגש םיריסא .הרעשה טוחל דע בשוחמ היה ,ינטשה קיודמה ןונכתה
 םצע .םיבערו םימוריע םרותל וכיח ךכו םידגבה תא םהמ םיטישפמ ויה - זגה םלואל ־ ךסב

 ,הרזחו תוארחמל הכילה ,רדסה יליגרת ןיבש תוקספהב .הוקת ונב חיפה םישובל ונחנאש רבדה

 םישנהמ ודרפנש תוחפשמה ילעב .םישגרדה לע םיבכושה םינכשה לא עדוהל יתלחתה
 קרזנש טפשמה תא וניבה םרט .העומשה הצופנ ךכ - "תוחפשמה דוחא״ל ןיידע וויק ,םידליהמו

 ןה" : םהל ונע ? תוחפשמה תא שוגפנ יתמ ...הלאשל הבושתכ תוחלקמה ירחא ןושארה הלילב
 "...רבכ תויולצ

 .לכוא לבקנש ונרשבתנ .רותב ונרדתסה ,דקפימה רחאל ,םינושארה םימיה דחא לש ברע תונפל

 ,תורפ לש תקוש ומכ ץע־יזגרא הלא ויה .ליבהמ קרמ יזגרא םהיפתכ לעו םיריסא וניאר קוחרמ

 ידצ ינשמ .םיסירג יריגרגב בברועמ תומהב לש ןבל קלסו המדא־יחופת לש ךימס קרמ םהבו
 ונייה .ךימס קרמ רטיל יצחכ ריסא לכל וקצי םהב ,םידלי לש הליל יריס םייולת ויה םיזגראה

 אבה ריסאל קירה ילכה תא ריבעהו ולש הנמה תא ריסה ךותמ התש דחא לכ .םיבערומ דואמ
 הנמ לבק ריסא לכ .הפק ארקנ המ םושמש רוכעו חולד הקשמ ואיבה םירחא םילכימב .רותב

 .רחא ריסאל ילכה תא ריבעה היתשה רמגב ,לפס ךותב הבוצק

 םיאבה םימיה תארקל הוקתו עבוש תשגרה ךותמ ונמדרנ .םישגרדה יאתל ונסנכוהו דרי הלילה
 ונכוש םה םג .םישדח םיטרופסנרט ועיגה .םיקיתוכ שיגרהל ונלחתה השולש םיימוי רובעכ

 .םישדחה םירפסמ המ עומשלו תשגל היה רשפא ,םירדסמה ןיבש תוקספהב .םיכומסה םיקולבב

 - והשיממ תולדל וניסנ .החפשמה ינב רתי הפיא ,ונחנא ןכיה תעדל וניצר .תויחל ןוצרה ונל רזח
 ...ןאכ ונל הכחמ המ
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 ילש םיילענה
 ,םייפקשמה תא הנושארה היצקלסה רחאל וראשנש ,"הלוגס ידיחי״ל םינמרגה וריאשה רומאכ

 .הצחרה םלוא ילספס לע וראשנ תוחלקמה םלואב ונדרוהש םידגבה רתי לכ .םיילענהו הרוגחה

 .םיטרופסנרטה לש םהיצפחב ולפטש דחוימ ודנמוק ידי לע ופסאנ םש

 ןוכסחהמ טגיסב ןתוא יתינק .הירעוהב העודי המריפ ,"הטמרד" תרצותמ תובוט םיילענ יל ויה
 ףישב ידוד לצא ,חספה גח תא םש גוגחל ,רפכה לא יתעסנו ריעה תא יתבזעש ינפל יל היהש

 היהי הזש זא יתעדי אל .םירוהה תומ ירחא ולצא הררוגתה הכלמ יתוחא .לרעפ סלשנא־לאירזע
 .ןירוח ינבכ גוגחנש ןורחאה חספה ־גח

 וז התיה .הארחומה לא תשגל ונל השרה ,קולבה לע הנוממה ופאקה .קולבה תא החליפ הקירש
 ילבו יוול ילב םיכרצה תא תושעלו ץורל ונלוכי :"חישמה תומי" שממ ,םימחרו ןוצר תעש

 לעב ,רזכאה ופאקה ..."תחא העשב ומלוע הנוק שי" :תידומלת הרמאב יתרכזנ .הדוקפ
 .ומלוע הנק - םייאמקה וירצי קופיס םשל הנעמהו שגונה חצור ריסא ,הזחה לע קוריה שלושמה

 אסכה תיב לש רקה ןוטבה-רוח לע תבשל ונלוכי .הוצמהו השעמה לדוג תא ראתל השק
 רעש תא חתפ העורהש הזה שבככ יתשגרה .לוגרפה־תחבא ילבו ץחל ילב ,אתוחינב יציוושואה
 .תחנב שומישה תיב חטשמב םיבשויה ןירוח ־ינבכ ונשגרה .ןנערה ןתלתה הדשל רשי ,האלכמה

 .תומצע ץוליחו תעדה בושי ,ןקרופו החונמ לש תורקי תוקד ונל וקינעה הארחומה ירוח

 ןאכ .םינושה םיקולבב וררוגתהש םיבורקו םירכמ ןיב שגפמ םוקמ ןיעמ שמיש תוארחומה ףירצ
 ועיגהש םירכמבו םיבורקב שוגפל ונלוכי ,םייסנכמה רותפיכ ידכ ךות ,הזה םוקמב

 לע בשוי ,תופרשמל ךלהש ונבשחש דידי וא רכמ אצמל ונעתפוה םימעפל .םירחא םיטרופסנרטב
 .םייקו יח ןוטבה רוח

 םחל ףילחהל ןוגכ "תואקסע" תושעל ןאכל ואב ,םינוש םימואל ינב ,םיריסאבש םיקיתוה
 יפ לע וא םיריסאה ושבלש םידגבה יפל .המודכו קבטב הנירגרמ ,םינועשב םיילענ ,תוירגיסב

 .ודיקפתו ודמעמ "ותגרד" תא תוארל תלוכי ,ופתכ לע לשפומ ול היהש רורצהו לימרתה

 ןמיס ,ותוימואל ספדומ ובו הזחה לע רופת םודא שלושמ ,עורזה לע םיעקעוקמ םירפסמ ילעב ויה
 .דיקפת לעבו תוקיתול

 .םיוסמ דמעמ לע ןכ םג ודיעה - ףוגה לע םימאתומ ,הבע דבמ םיספסופמ םישובלמ

 םחל ,קבט ,ם״וכס ןוגכ זפב אלוסי אל שוכר םהבו רורצ וא לימרת םע ובבותסה קתוה ילעב
 .ץע ילענ אלו רועמ תופי םיילענ םהל היהיש םיקיתוה וגאד ללכ ךרדב .תוירגיס לוגלגל קד ריינו

 יקמעב תועוקשה םייניעה ,תולופנה םינפה .תוחנ דמעמב ונייה - "עגנעגוצ״ה ,םישדחה ונא
 .םימאתומ אל םידגב ךותב םיעעונתמ םידלשל ונתוא וכפה - בערהו דחפה ,תוזרה תותסלה

 ךותב םיילגרה וכרשנ םייסנכמה תורפופשמ ,םיידיה יסיפכ ולפתשה לוורשה ירצק םיליעמהמ
 .ןוילע רוע יעורקו םיבקע יפשפושמ תוידנלוה ץע ילענ

 .םיקיתוה םיריסאה לש םהידסחל םינותנ .ןהש לכ תויוכז ירסחו עשי ירסח ונייה

 וא בובז רגפ לש דירש טקלל ידכ ,הרוחאו המידק עזו ץר ,דנו ענה םילמנ ןק ותואל ונכייתשה
 תקירש ,.ס.ס ה לש םייפגמה תטיעב לוקלו לוגרפה דוהדה לוקל .ןקל ףרט איבהל ערז ריגרג

 דע ףירצה ןטב ךות לא שונא ־ייומד םילמנה ופסאנ - רעטסעטלאקולבה תגאש וא ופאקה
 .האבה הדוקפל

 ,"ףוא ןצימו פא ןצימ" תרות .רדסמל רדסמ ןיב תוכורא תוקספה ויה .םויה רדסל ונלגרתה

 .ינש עבטל ךפה ,.ס.ס שיא םע השיגפב רתא ־לע האפקהה

 ילעב ,םיקומעה הלילה יריסל חור רצוקב וניכיח .והקוה חירהו םעטה ישוח ,ולש תא השע בערה
 ןיסירגהו תומהבה קלס לש קרמה .קוריו לוחכ ןבל ליאמאה תקיצימ םיקירבמ תויכנא תוינזא
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 ןשעה חיר ןיבל - םעפ וילע בשיש קוניתה םע הלילה ריס תא רשקש ןוימדה .ןדועמו םיעטל ךפה
 ,חולדה הפקה םג .רקובה לש קרמה ריס םולחל הלילה ריס תא ךפה בערה .ההק - תופרשמה לש

 .ןואמצהו שבויה תא טיקשמה הקשמ םעט לבק

 םוקממ יתרת .הדוקפ יפ לע אלש תויחונל הכילה לש "רשוכ תעש" התיה בוש םימיה דחאב
 אתוחינבו תעדה תוחיחזב יתאציו יתמק .םירכמהמ והשימ אצמל שומישה תיב חטשממ יתבישי

 רופת םודא שלושמ ול היהש ינרכוז .יל רכומ אל קיתו ריסא ילא שגינ .הארחומה חתפב יתדמענ
 - "יקסור"וא ינלופ יטילופ ריסא : רמולכ 1* וא ? תואו םושרה רפסמל תחתמ ליעמה לע

 .יסור

 ץעה ילענ ,ולש םיילענה לע עבצאב הארה ,םירובידב תוברהל ילב ,האילפמ תוטשפבו תויעבטב
 איצוה ,רורב זמרלו ףסונ רבסהל הכיח אל .תיבהמ ילש תורקיה רועה ילענ ,ילש םיילענה לעו

 אל .הארחומה דצבש הקלח ןבא לע ,דצב ותוא םש ,םיריסא םחל תונמ יתשכ ,םחל רככ יצח
 לופי ךיא תוארל .םודיל ילע תאזה־תעבו "איהה תעב״ש יתספת ,תפדרנ-היח לש שוחב .יתבגה

 .ילש לגרהמ תחא לענ ץולחל ליחתה אוהו ,שומישה תיב לש קולבה תניפ לע יתנעשנ .רבד

 תא ץלח הינשה לגרהמ םג ."ץיוושוא ןאכ" לש םייחה תיבב "ןידה קודיצ"ןיעמ למלמל יתלחתה
 תא קדב ,רכומ אלה ירכמ .הלקה ןיעכ יתשגרהו ילש תופחיה םיילגרה תא הפטיל חורה .לענה

 םיכורשה ךרוא תא קדב .דצ לא דצמ ןתוא ךפה .גורתאה תא רחובה קודא ידוהיכ םיילענה
 םיריסאב םיפופצ ,םיעצמה ירסח תוטימה ישגרד לע הביכשהש הארנכ .תוילוסה יבועו םימוחה

 ,בורקה עגרה לש תואדווה רסוח ,קיצהש בערה .יתושגר תא התהקה ,הוקת ירסחו תויוכז ירסח

 היטפא ןימב לכה לע לכתסהל יל םרג ,אבה םויה דלי המו המילב לע דגנמ םייולתה םייחה
 לש דיה תפיטל תא יתשגרה רשאכ "יתיב־ךור"לש םיעגר םתוא ללגב ,ילואו .תושידאו

 ,םיילענה תצילח תעשב - תיהמיא הפיטל ,הפיעהו הזרה ילגר תא התפל ודישכ הרצל־ירבח

 יילענמ החמש לש הדירפ ןיעמ יתשגרה השעמ תעשב - ךפיהלו ,וילע יבלב היה אל הז ללגב
 .ואנקריב - ץיוושוא םורט ...םשמ תיבה דירש תורקיה

 ךור לש םייניעב םחלבו ןהב טיבה .םחלה רככ יצח די לע םש - רבעשל - ילש םיילענה תא
 תא ששימ החמומ השעמ ,ילגר לע ןתוא שיבלה ,ולש ץעה ילענ תא דירוה ךכ רחא .הביחו

 רשק ."הטמרד״ה יילענ תא לענ " ידנלוהה ץעה דס" ךותב תוצוחל ןניא םא תוארל ילגר תועבצא
 "וימורמב םולש השוע"ןיעמ הרוחאו המידק םידעצ השלש דעצ הבינע ירשק ינשב םיכורשה תא

 תועיספ עספ ,רבעשל ילש םיילענ ־וילענמ קבאה תא בגינ ולוורשב .קודא הליפת לעב לש
 אלו קתש ןמז ותוא לכ .םחלה רככ יצח חנומ היה םש ןבאל דע רזחו הארחמה חטשמ לע תונדעמ

 .קסעה רמגב םימולהי ירחוס לש "הכרבו םולש"ןימב ותוא יל טישוהו םחלה תא חקל .רביד

 ..."ץעידולומ" :רמאו רשבה לד םכשה לע יל חפט

 רותיוו רציה שוביכב ילש בלה־ץמוא לע יל ואימחה ויניעו הרוחא טיבה .התא ןינעל רבג :רמולכ
 .םיילענה לע

 יצירחב םיקובד ויהש רפכה יבגר לש חירהמ .ילש רועה ילענ ,תיבהמ דירשו טירפ דועמ יתדרפנ
 לש ןורכז .תורפה ינתסובבו סילשנא לאירזע ידוד לש תודשב יתא ויהש םיילענב ,תוילוסה

 לעב ,ץיוושוא יקיתומ היהש ,ריסא ותוא לש ותוגהנתה לע תובר יתבשח .תומימחו תיב ,םיבחרמ
 ,הנגה רסח שלח רענ ,הזרו ךומנ ריסא ,ילא תשגל לוכי היה ירה .עורז־ילעב לכל ומכ תויוכז

 תרומת - "ץיוושוא ןאכ" תכלממב טלושה בותכ יתלב קוח ותוא ףקותב ילש םיילענה תא דירוהל
 - ץיוושוא לש הפמרה לא ועיגה ,םשל םג ילוא .םדאה יכרד םילתפנ - לבוקמכ ,םיפורגא המכ

 ןאכ םג ןויסנב םידמוע םהמ םידחאו ,"םיקינוואו־דמלה" םירתסנה םיקידצה םתואמ ואנקריב
 עורה תכלממ ךותב םיבוט םישעמ תושעל ידכ םחל רככ יצח םע םיבבותסמ ,ןשבכה לצב

 ...טלחומה
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 יתפטע .הנכסו רמשמ לכמ וילע יתרמש .רשואו רשוע תשגרהב םיימוי יתכלהתה הזה רצואה םע
 ידכ הלילב ררועתמ יתייה .הליכאה תעשב ונממ דבאי אל רורפ םושש ידכ טוטרמסב םחלה תא

 תא קיסעה ,הזה רמושמה םחלה .ילש םיילענה לוגלג ,םחלה תווקת .םייחה רורצ תא ששמל
 יתחתיפ .םייחה תא םירזמו םיקרועה תא אלממה הזה םדכ םשל ומרז ירוהרהו .ישאר יכובמ

 ,שיש טעמב עבש תויהל םחלהמ לוכאל ךיא טנטפ יתשפיח .םחלה תליכאב תדחוימ הקינכט

 תעש .המלש ןיידע הראשנש השגרהב רורצל התוא ריזחהל ,הסורפהמ רורפ םעפ לכ ריסחהל
 .ותוא ףטילו קביח וידי יתשב .םחלה תנמ תא לבק ריסאהשכ התיה תושגרתהו תוממורתה

 ששימ ריסאהש עגרהמ רבכ התיה בערה תלקה תשגרה .ןיידע ותוא לוכאל אלש קפאתה םייתניב
 .ףתכל תחתמ יחשה תיבל תחתמ ליעמה הבעמב ותוא ריבעה ומיחרו וליחדב .םחלה תא וידי ומב

 ריסאה לחז ,(קולבה לש תרשה)טסניד-עבוטשה לש ונותיק ללכ ךרדב היהש הקולחה םוקממ
 לע םימילא םיריסא ידי לע הבינג וא הפיטח - "ךרדבש תונכס"ול וברא .שגרדה לא םחלה םע
 רוציקב חתופה טפשמה .שושימהו םייניעה-חווטב דימת התיה םחלה תנמ .םידוהי אל בור יפ
 אלש ,הפה תועתלמ שוביכב ינזאב דהדה ,רציה שוביכ לוגרתכ "...יראכ רבגתי" ךורע ןחלוש

 תסורפ עצמא תא תועבצאה יתשב יתטבצו רורצה תא יתחתפ .תחא תבב םחלה תנמ תא עולבל
 תנמ תא סורפל ךיא דחוימ סכט היה .הפה ךרד םלענ םרטב אלפנה םעטה תא ששמל ידכ ,םחלה
 לכ םמצעמ וקיחרה ,הארונה םתוריהזב םינמרגה .ויה אל םיניכס .הסורפה תא קלחל ךיאו םחלה

 ומכ ,"קשנ ילכ"לש הרדגהל וסנכנ םיניכס ,םייוסמ ןבומב .םיריסאה דצמ הנכס לש ץמש
 וא ףכ לש תידי ונרתלא .ישילשה ךיירה לש המחלמה תיישעתל םלג ירמוח ויה ונחוכו ונפוגש

 לכ םדוק .םחלה תא םיכתוח ונייה הבו ןבאב תרתלואמה ןיכסה תא ונזחשה ,חפ תכיתח םתס
 םיטבמב היבוקה תא םיולמ ונייה .תונטק תויבוקל םיעברהו םיעברל הסורפה תא ,תוקד תוסורפל

 ותואמ ונהי ףוגה ירבא לכש ידכ העילבה ןיבל הסיעלה ןיב הקספה םישוע ונייהו םיעוגעג לש
 ונישע .םיינזאה םג ונהנ ךכ ,םייתפש־ץומצמ ןיעמ םיעימשמ ונייה ,"םימש־םחל" רקיה ןדעמ

 .הליכאה ןמז ךשמב תוחפל תומכב אל םא ,םחלה ־תנמ תא "ךיראהל"ידכ לכה

 דעס לש תודסומ ויה ,רתויב תוינעהו רתויב תוחדינה תוליהקב ."ןתת ןותנ"ןויסנ ינפב ונדמע
 .הליהקה ייחב םיבושחה תודוסיהמ ויה .״ ...ול ךדי תא חתפת חותפ ...ול ןתת ןותנ"... .הקדצו

 תא םיקלוחש רורב היה .התחיתפ וא דיה תצימק לש ןויסנ ינפב ינעה ידוהיה דמע תחא םעפ אל
 אלש ועדי יוחמתה יתב לעו םיחתפה לע םירזחמה .םולכ-אל ול ןיאש ןויבאה םע שיש טעמה

 תמצמוצמה ןוזמה תנמב םייולת דחא לכ ייחש ,ןואמיצו בער לש רבדמב ןאכ .םקיר םהינפ ובישי
 הלוגס־ידיחי קר ולכי זוכיר־תונחמב .האוושהו ןוימד לכמ גרח ןויסנה ,הזרה םחלה תסורפבו

 ,דבוכמו רכומ ידוהי די לע יתבכש .םימדוק ימ לש םייח - םמצע ןיבל םניב טילחהל חור יקנעו

 תעדה־תושלחב ולש םחלה תנמ תא רמוג היה אוה . םכח דימלתו םינפ־אושנ ,רבעשל וימעב לעב
 ףוגה .םירגובמל רתוי קיצה בערה .םחל תיזכ לש "דסח תולימג" הענכהב שקבמ היהו ףוגהו

 םהל הניא לרוגהש תובא .םיריעצה לש םבצמ לשמ רהמ רתוי רדרדה םבצמו רתוי שרד םהלש
 תיראש ריעצה םדלימ ושקבו "םינב לע בא םחרכ" הדימה לע ורבע ,דליה־ןבה םע דחי ויהו

 ינא םג ,רקיה אבא" :ויבאל רמוא רענ יתעמש .ברסל ךירצ היה דליהו ,איבחהש םחלה תכיתחמ
 אלו ץיוושואל עיגה אלו לארשי רבקב ןמטנו רטפנ ל״ז יבאש רשואמ יתייה ."...תויחל ךירצ

 .ךכב ויתיאר
 ץמניטש שובייפ יבורקו ירבח תא יתשגפ םיילענ רובע םחל - "הטמרדה ילענ" תקסע תרחמל

 .ד״יה ןהכ שריה יבצ ברה לצא "ןרהא תיב" תבישיב שרדמה-תיב לספסל ירבח ,ערעטמירטסמ

 ל ויבאל ןתנ הנממו ילש רצואהמ הסורפ ול יתתנו ול יתיכיח .יתאצי ינאו הארחמל סנכנ אוה
 תעזעזמ תועמשמ ולבק "הדות יריסא" םילימה דמצ .המ ןמזל ורוא םהיניע .תוסיע המכ בקעי

 ."ץיוושוא ןאכ" העשרה תכלממב
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 םהל ונארקש םישגרדה לע םיבכוש ונייה .תיטיא הליחזב וכשמתנ תועשהו םוי ףדר םוי
 םש , התוא וצמיא םירעוהה םיטרופסנרטהש הארנכ .תאזה הלמה רוקמ עדוי יניא ."םישטירפ"

 לש םתחינגל בישקמו ההוב בכוש יתייה .תונחמב םינמלזומה ידלש לש תואבטצאל "הביח"
 רבכ ונייה .דצ לא דצמ ךפהתהל םיסנמ ונייהשכ םהילע םיבכושה לש םתחנאלו םישרקה

 "עפואהסייש יד" - לבזה תמירע לכ !"סואר"ופאקה לש הקעצה .םירדסימל םינכומו םינמואמ

 "ףוא ןצימו פא ןצימ״ה תרות :"ץאלפ-לעפא״ל ונצר דימו ונתוא הדיערהו הדירחה ,!!םואר -

 םינוממהש ילבמ תוריהזבו שחלב םיללפתמ ונייה תורושה ךותב .ונפוגמו ונתושימ קלח הכפה
 וא שידק תרימא לש םוזמיזה .לילכ שטשוטי אל ידוהיה־שונאה־םלצש ונלדתשה .ושיגרי ונילע

 ךותב רוא לש ץונצנ קילדה ,העושיו הוקת לש קיז ונב חיפה ,הממדהו הלפאה ךותב השודק
 .תונועמה תויומדה לש תויובכה םייניעה

 ידכ םילחוז לש תונוכת וחתיפ תונוילעה תומוקה יבכוש .םייחה יוהמ קלחל וכפה םישטירפה
 לחזי שארהש ונצמאתה .ופאקה לש לוגרפה תמח ינפמ הזרה ףוגה תא איבחהל ,ןוזפחב לחתשהל

 באזה תא םיחירמה םישבככ ינשה לא דחא ונדמצנ .תוריהמב םיילגרה תא וירחא בוחסיו המידק
 .וכרדל ךלהו בזע .ס.ס ה .הרבע תידימה הנכסהש ןמיס היה ,קולבה תלד תקירח .ףרוטה

 ונל םיצרוק ויה םייניעה ייומיד םיסוקיסה .םימלא םידעכ ילעמש םישרקה תא ןיימדמ יתייה
 םינמלזומה תובבר לש םהיתואלת תא רפסל םיצמאתמ םה וליאכ .םייוניעה דוסב םה םג וליאכ

 .דקומה לא ולבוהש ינפל הנורחאה םתחינגו

 יקיתומ אוהש וילע היה רכינ .ונלש הצובקה די לע םיאופאקה דחא רבע ,םידקפימה דחאב
 תופשורו תוקרוב ויה ויניע .שלושמה לעש תואה יפל ינמרג ,והזח לע קורי שלושמ .םוקמה

 די לש ןיליפתה לש םיתבהו תורוחש ןיליפת תועוצר לש ןפוח תפל ונימי דיב .רבע לכל האנש
 .הילתה דומע לע םינודינכ תודנדנתמ שאר לשו

 יל ריכזה הזה ףודיגה .תוללקו םיפודיג ידכ ךות וכרדב עלקנש ריסא לכ הכיה ,ןיליפתה רורצב
 עשרה סוטיטשכ :תרפסמ הדגאה .שדקמה תיב ןברוח לע באב העשתב דימת ונארקש הדגאה תא

 תכרפה תא רקד ,וברח תא ףלש ,תודעה ןורא תא הסכמה תכרפה תא הארו םישדקה ישדקל סנכנ
 תכרפמ םד תופיט וצבצב םאתפ :תמייסמ הדגאהו ...!ידגנכ םחליו אבי - ?םכיקולא ןכיה" .קעצו

 ...עשרה תא תועטהל ידכ ... שדקה

 םייברק לש תומירע יתיאר הנשנו רזוח היהש םולחב .העיז ףוטש ררועתמ יתייה םיבר תוליל
 לע םיאצמנ וטיגה ידוהי לכ ,םהילא תורושק ןיליפתו תועוסשו תועורק תוסרכמ םיכפשנ

 תולהבה םולח הז היה ...ונראווצ ביבס ןיליפתה תועוצר תא ךרוכ ופאקהו ,"ץאלפ־לעפא״ה
 .ץיוושואב הנשנו רזחש
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 .תוליהקה יגיהנמ ראשו םינבר ,םינקסע ןוגכ תורכומ תויומד ויה םיריסאה תורוש ךותב

 ,םואבנזור ףלוו רזעלא 'ר ריומדאה לש וינבמ דחא דרש ,טגיסמ ,ונירחא עיגהש טרופסנרטב

 ואציו םלישבת תא וחידקהש טגיסב הבישיה ינב לע לבוקמ היה אוה .ףיניצרקמ ריומדאה
 ןודעומ" ודסייו תרוסמב וטעב ,םזינומוקה תרות ירחא והנש םיבר םיריעצ ויה ."הער תוברת״ל

 .תמאה תא תונוטלשהמו םירוההמ ריתסהש הוסמ - "תורפסל

 שולשכ יתדמל הב ,"ןרהא תיב" םשב הבישי דסיש ,ערעטמירטס הרייעה לש ברה םג ונתא היה
 דימלתו יוליע ,ולש םיעבראה תונשב ריעצ שיא היה ברה .ירוהמ יתמתיתנש ירחא ,תופוצר םינש
 םינידעה וחצמ יותו תורויחה וינפ קר .ותוא יתרכה אלו םינקזה זג ירחא וטיגב ותוא יתיאר .םכח

 יתוא ףטיל ,ילא שגינ ,ותוהזל לגוסמ יניאש ,יתכובמב יתוא הארשכ .קומעה ורעצ לע ודיעה
 ...? יתוא ריכמ ךניא ,ידימלת לארשי םייח" :רמא יהבאה ולוקבו תוקומעה ויניעב

 עיגה ץיוושוואל ,ןאכל .םיריהבה םינפה ימורעמבו וינעב ותוא הארא אלש ,זא ישאר תא יתינפה
 הז םידמצנ ונייה דקפימה תעשב .דרש ,ליוונז 14־13 ה ןב ונב קר .םהידלי תששו ותשא םע
 השימח לש תורושה לע הרימש ךות ,הדימעב תוליפתה תא ללמל ידכו בגה תא םמחל ידכ הזל

 .השימח

 תחת וערכ םישגרדה .ואלמתנ םיפירצה .סורוטפרק ידוהי םע םיחולשמ הברה ועיגה יאמ ףוסב
 רווגנוא ישנא ,הביבסבש םירפכהו הבולוו טסוה ,שטקנומ ישנא .םלרוגל וכיחש םיריסאה סמוע

 תורושה .ואנקריב - ץיוושווא לש "תופרוט םילמנ־ןק"ותואל ופרטצה םה םג - סאסגרבו
 שרגמ לא םשמ ,תוארחומה לא םישגרדה יחטשמ ןמ ץעה-ילענ לוק בצקל ונלגרתה .וכראתה

 ויתועורז ךותל לבק ,תומימחו תוכר לכמ לטרועמה בכשמה .תוכמו תוקעצ םיוולמ ,םידקפימה
 ךיא - דחא רבדב קוסע היה חומה .םויה ףוסב םיעגיו םיפייע ולפנש ,םיריסאה תא תוחוטשה
 המדא יחופת תוכיתח םהבו םילפט םימ לש לילב ,קרמה זגרא לא עיגהל .בערה לע רבגתהל

 קרמה תא ונלכא םהב הלילה יריס ילושל וקבדנש ןיסירגה תיראש תא קקלל תוכזל ,ןבל קלסו
 תבורעת ,םחלה תנמ תא לבקנש ידכ עיצפיש רקובה לע ונמלח .רוכעהו חולדה הפקה תא וניתשו

 .ןדע ןג םעט ונמעט וב "ימימש םחל"ותוא - ןוחט שקו חמקו תרוסנ לש

 ולבקש הלא לש םלרוג רפש .םידגבה תא טושפל ילב םישגרדה לע ונלברכתה הלילה תדר םע
 ףוגה לא דמצהל ילב ,םידיה תופכ תא םמחל ולכי ךכ ,םיכורא םילוורש םע תוצלוח וא םיליעמ

 .הזרה ףוגה טלפש לדה םוחהמ תוכזל ידכ ןכשה לש

 רוא הציפהש הדיחיה הרונה .םיריסאה לע דחפהו הלילה תכלממ הטלתשה ,תורוא יובכ ירחא
 ןורכז רנכ "םייחה־םיתמה" תופוג לע הבהבהו הדציר ,קולבה תרשמ לש ןותיקה חתפב שולק

 םיכרצממ ברעה תחורא תנכהב ופאקה יתרשמ וקסע רעטסעטלאקולבה לש ןותיקב .םייחה תיבב
 חתמ לש םיקוקיז וצנצנ ,תלמשוחמה ליתה ירדגל רבעמ .ברעבו רקבב םתקולח תעשב ולזעש

 ךותב םהילגר תא םמחל ידכ רוזחו ךולה הרימשה ילדגמ ךותב ודעצ .ס.ס ה ירמוש .למשחה
 שער .םילבומה תא וטלפ תונורקה .הלילה תיימודב תבכרה ילגלג קושקש תא ונעמש .רועה יפגמ
 לא תובהלה תא ופשנ ןשעה תובורא .הלפאה תא וחלפ ,"הלאמש וא הנימי" םידעוצה לש הלומהו

 קולבהו עיצפה רחשה .התדוצמ תא השרפ ןשעה תכלממ .םיקולבה תוגג לע ורזפתה םיציגהו לע
 ילצ לש חיר .הצוחה ונצר "!לעפא ־ רדתסהל" ,"!סואר"ופאקה לש ויתוחירצ לוקל .ררועתה

 חיר םיחירמ ןיידע םימימתה םיבערומה .1944 יאמ ףוס .רקבה תימומגע םע םייריחנה תא אלמ
 ...ףורש םחל לש
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 רואה ךר?

 .תיתרגש אל הנוכת הנשיש ונשגרה .םינוממה לש תרקבל םינכומ תורושב ונדמע

 לא עיגה םתא דחי .הגרד ילעב .ס.ס ישנא ופרטצה קולבה לע הנוממה .ס.ס ה לייחל ףסונב
 ןיב לדבה שיש ונעדי .ס.ס ה יניצק םע דדותסהו "עפאווטפול״המ ןטיפק תגרדב ןיצק דקפימה

 וקסעש .ס.ס ה לש "תוומה תולוגלוג" תוגולפ ןיבל עפאטטפולהו טכאמרעווה ןוגכ אבצה תודיחי
 .םידוהי תדמשהב םירשימב

 תנגראמ הנחמה תדקפמ :זירכה רעטסעטלאקולבה .הדוקפל םיכחמ .עז אלו ענ אל שיא .סה ךלשוה
 הנחמב הדובעל ,םיחחפ ,םירגסמ ,םירלדנס ,םיטייח ,םירגנ :עוצקמ ילעב םיריסא לש טרופסנרט
 בוש .ןימי דצ רדתסהלו תורושהמ תאצל .המידק דועצל - "ןעטערטסוא" :עוצקמה ילעב לכ .רחא
 ונעגהש הליל ותואב ומכ ,יב ררועתה בוש תודרשהה שוח ,םדאבש יתייחה טקניטסניאה ררועתה

 ןימב ול יתקעצו ילעמ ומשש ונל עדונ ךכ רחאש .ס.ס ןיצק ותוא ינפב יתדמעו הפמרה לא וטיגהמ
 .םייחל םינודינה לש דצ ותואל יתחלשנו " ...רגנ ינא" ענכשמ ןוחטב

 חילצא ילוא ,דיה תא םירהל יתטלחה .ץיוושווא - אכבה קמעמ תאצל תונמדזה תאזש יתשגרה
 'ר הבישיהמ יברו ירומ - ידי לע הרושב דמעש ריסאל יתשחל .הכאלמ ילעב תמישרל סנכהל

 "...ןאכמ תאצל חילצנ ילוא ,ךדי םרה ,יבר " ,ןהכ שריה יבצ

 .העיז הסכתנ ,םיטמקה שורח בחרה וחצמ .השק המליד ינפב ברה דמע ,םיילרוג םיעגר םתואב

 "ךכ םירמואה"וחומב ףדפד ,םיקסופ ירפס ,ןורכזה יפ לע חתפ ,הארוהה הרומ ,הרותה שיא

 לש רדגל סנכנ המ ? לובגה ןכיה ,רוסאהו רתומה ןיב וענ ויתובשחמ "...ךכ םירמוא שי״הו
 ארמכ תושר ול שי ןכיה דעו ..."ןבתו שק יקסע"לע אבה ררוצה לע המרעהב םימש םש לוליח

 הרומכ ילואו ?ודגב לע בברכ הארנש אוהשמ תושעל ...?ותוא ןיריכמ שיש םוקמ ...ארתאד
 תעשב ותכאלממ לטבש הכאלמ לעבכ בשחנ ןכ םג אוה ירה הבישי ינבו תוקונית דמלמכו הארוה

 תנכסו הרזגה תעשב :ףסונ רתיה דצ שי ילואו ?"לטב לעופכ" די םירהל ול רתומו ... דומילה
 ...וז הרזג ץראב ןאכ תפחרמה תישממ תושפנ

 רתסה לש וז העשב אקווד םקונו אנק ל־א ול ןמיזש ןויסנ ינפב דמוע אוהש שיגרה יברו ירומ
 ןיאו ...םידשכ רואב אוהה ןשבכה ןויסנ אוה אלה - המואה יבא וב הסנתנש ןחבמ ןיעמ ,םינפ

 ...שמשה תחת שדח

 תוריאמ םינפב .תובושתו תולאש יפד וחומב ריבעה ,םידקפימה שרגמ לע תוילרוג תוינש ןתואב
 ...לשכי אל םולשו סחש הלפת ובלבו וזה דמשה תעשב אקווד הבושת שפיח

 ןאכ ראשנ אוה םאש יתעדי .חצנכ יל וארנש תוינש ורבע ברה תטלחה ןיבל ילש דיה תמרה ןיב
 ףרטצהל טילחיש יבלב יתללפתה .דרשהל בר יוכיס ול ןיא ,ץיוושוא לש םדאה תלוברעמב

 אבאה רבע לא ינפ תא יתבבוס ,הרושהמ תאצל יתרקעש ינפל ,הנורחאה הינשב .הכאלמה ילעבל
 תורימגב .דצב הדמעש הצובקה לא ואצי םהינשו ליוונז ונב לש ודי תא תפל אוה .ךרה ונבו ברה

 .העשה ךרוצל "הכאלמ לעב" אוהש ומצעל קספ תויטלחהבו תעד

 ."ודנמוק רעטסוש־רעדיינש" םשב הזה חולשמה תא וגוויס , תונקיידהו רדסה יבהוא םינמרגה

 יונש ידי לע ןכוסמ הלוחל םישועש הלוגס ,"ןוקיתו עמק"ןיעמ ונליבשב היה הזה םשה יונש
 - "עפואה-סייש"לש דמעממ ,הריעב רמוחל םידמעומ ,םינמלזומ לש דמעממ ונרבע ...םשה

 ונינמ הזה חולשמב .ישילשה ךיירה לש יתמחלמה ץמאמל םישרדנ לש דמעמל - לבז תמירע
 םירענ הברה ויה םהיניב .סורוטפרק־שורומרמ רוזאמ םידוהי ,תירעוהו שידיי ירבוד שיא ףלאכ

 אל םינמרגה .החפשמ בורק וא באל - םירגובמל ופרטצה םבור .םינש 18־13 םיליגב םיריעצ
 םע הצובק העיגה .הדוקפל וניכיח .דקפמה שרגמ לע ונדמע םייתעשכ .ןיע ומילעהו ודיפקה
 .הנירגרמ לש הנטק הכיתחו הביר תצק ,םחל תונמ יתש ונלבק .הנירגרמ תונמו םחל יזגרא
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 תא תושעל הארחומל ץורל הארוה ונלבק ,תולוגלוגה תריפסו "האיציה דקפמ" ךרענש ינפל

 תוזחלו תוריהמב םיכרצה
 ־ תליסמ ןוויכל תוישימחב ונדעצ ,ףתכה לע םיבורה םע .ס.ס ישנאו ריוואה ליח ןיצק יווילב

 ללגב ןהו ןאכמ האיציה ללגב ןה ,הבוטל הנתשנ חורה בצמ ,תולק רתוי ויהנ םיילגרה .תבכרה
 ונבשיתה .אשמה תונורק ךותל םירדוסמ ונסנכוה .זפב אלוסי לב רצוא ,ונתא היהש ןוזמה רורצ

 םילספסה לע ובשיתה .ס.ס ה ישנא .רוחאמ בשויה ויכרב ןיב דחא לכ םיבלושמ ןורקה תפצר לע
 .םהידיב םינועטה םהיבורו ןורקה חתפב

 יתרכזנ .שדחה םוקמל עיגנ יתמו ןאל םיעדוי ונא ןיא .טועלו קשקשל ולחה תבכרה תונורק ילגלג
 תליבטו תחלקמה ,תרופסתה ירחא ,היצקלסה ירחא ונתוא לביקשכ .ס.ס ה שיא לש ןושארה םואנב

 :רמא ךכו בערמו רוקמ ונדער ,םיספסופמה םידגבב םישובל ץוחב ונדמע .רולקב ףוגה

 רוחה" ךרד איהו תחא האיצי ךרד קר םכל שי הפמ ,ץיוושווא ןאכ ,םידוהי םיריזח ,םכל ועד"
 .םוירוטמרקה לש תובוראה תחא לע הארה תמייאמ עבצאבו " ...הבוראה לש

 .איהה "האיציה ךרד" אלו ישארה רעשה ךרד ץיוושווא תא ונבזע םעפה





 וס

 "...לעיו לואש דירומ ..."

 ידצ ינשמ תוזזומ ,החוורל תוחותפ הזזהה תותלד .תבכרה יספ לע םיממוד ודמע רקבה תונורק
 תדעצב ברקתה םיריסאה לש ךוראה רוטה .הפמרה לע םיטרופסנרט טלפש חתפ ותוא .חתפה

 .רצענו תוישימחה
 לע בשייתהל הדוקפ הנתינ .ןורקה עול ךותל ונסנכנ .הכוראה הגרדמה לע ונילע .ס.ס ה תדוקפב

 ןורקה תוריק .ינשה ךותב דחא ,תוחותפ םייכרבהשכ םיילגרה תקישפב ונבלוש .ןורקה תפצר
 תובע רעימ אציש םדאכ יתשגרה .םינמלזומה יסוחד םיפירצה תאו ליתה תורדג ־רעי תא וריתסה
 וליחתי ןורקה ילגלגש עגרל ליגו הדערב וניכח .בושי םוקמל עיגהו תופרוט תויח ץרושו שמור

 ־ ץיוושווא לש םינשבכה לצל רבעמ ,הגופה אלל ןשעו שא ילג טלופה ןויטבמס רהנל רבעמ עונל
 .ואנקריב

 ךיא ,יתגאדש ןושאר רבד .ידעצ תא לכלכל יתלחתה ,יל הצקוהש םוקמה תסיפ לע ,ןורקה ךותב
 הפה ךותל סינכמ ,תיזכ הנממ יתטבצ .תנגומ אהת ,"םויקה־רונצ" ,ילש םחלה תנמש ידכ תבשל

 עולה ךותל רשי ולפי םירורפהש ידכ ןתוא ררחשמ ,םחלה תא תותפול תועבצאה שולששכ
 .בערומה

 .םחלהמ םעפ דוע טובצלו ימצע תא "קנפ״ל יתטלחה .ונירחאמ ץיוושואש הרשיב רטקה תקירש

 ...ןמשה דשלב ןגוטמ ןמה םעטכ םירורפה םעטו הביזעה תחמשב הלוהמ התיה המיעטה

 תא ונל םיגדמ היהו ,ןמה רופיס תא רפסמ היהשכ ויתפשב ץמצממ היהש ילש דמלמב יתרכזנ
 יתחתמ חנומש הזה םחלכ שממ ,המעטו החיר תא םישיגרמ ונייהו "שבדב תיחיפצ״ה לש המעט

 .אבחומו לגלוגמ

 םיינש .םיכרצה תא תושעל ידכ םוקל תושר שקבל ונלוכי זאו תרצענ תבכרה התיה םעפ ידמ
 ,חתפה בחורל לזרב טומ חנוה ,הדצה ופחדנ תלדה יקלח ינש .ןורקה חתפ לא ושגינ םיינש

 ןורקה רבעל םינפה םע ונחנאו םיבורה תא ותפל םירמושה .ס.ס ה ישנא .ולשפוה םייסנכמה
 ןיצקש הארנכ .םיכרצה תא תושעל והשכיא ונלוכי ,ץוח יפלכ ףושחה םיירוחאהו המינפ

 יקוח תא ריכה אלו עדי אל - "ודנמוק רעטסוש-רעדיינש"לש הריישה דקפמ ,"טכאמרעוו״ה
 יפ לע וליחתה םיריסאה לש םיכרצה םש .ץיוושווא תוארחומב וגהנוהש "עקאראב־סייש״ה

 .תומצעה יטלוב םיפושחה םינבשיה לע לוגרפה ףניהב וקספנו ופאקה לש תיקורשמה

 הזוזת לכ לש דחפהו הדרחה ,היצקלסהו וטיגה ןיבש תוערואמה ץחל .ונעסנ ןמז המכ רכוז יניא
 .םוקמהו ןמזה תשוחת תא ושטשט - רדסה יליגרתו םידקפמה ירדס לכ .ופאקה לש

 םילגלגה קושקשו תונורקה קותקת .ןמז ילבו םוקמ ילב ,םש ילב ןבכ שיגרהל יתלחתה המ םושמ
 ינרק ,ביבאה בולבלב םיצע וניאר .תוריהמב ףלוח לצ .תוצצפומ םירע ינפ לע ונתוא וריבעה
 םוקמל ,אוהש ןאל םירהוד ונאש ונוניבה .ןורקה תוריקבש תונולחה יכרח ךרד ובנגתה שמש

 ונרעש ,תויוצצופתה ידהו תונריס לש תוקעזא יפל .םיאצמנ ונחנא ןכיה רעשל וניסנ .שדח
 ידמ ונמדרנ .ינשה ךותב דחא םיבולש ונבשי ןורקה תפצר לע .םירעו םיבושי תברקב ונחנאש

 ,שמשה תעיקש לש תילולפאה .םרוז רהנ לש לושחנ ךותב םיפופכ הבורע ־ ינבכ ונדנדנתהו םעפ

 .תואדו -יא לש ךורא הליל דוע לע הרשיב
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 לש רדסה-יליגרתמ םיצוצרו םיפייע ונייה .התחפו הכלה םחלה תנמ .קיצהל לחה בערה
 ,תופופכה םייכרבה תא רשיל יתיסנ .רואה ינרק תרידח םע םויה לחה ןאכ םג .ץיוושווא

 ורשיי .ס.ס ה ירמוש .ףוגה תא רשילו םוקל תושר שקבל יתזעה אל .ינפלש ינכש תא תוקיזחמה
 .קשנה ילכ תא וקדבו םהידמ תא

 תא ונעמש .ס.ס ה ישנא יפמ .הרצענ תבכרה .םיינזאה תא השירחה המוצע הפישנ .הטאה תבכרה
 .דלאוונכוב - ונעגה וילא שדחה םוקמה לש שרופמה םשה

 .ןורקהמ תאצלו םוקל ,ןנוכתהל הדוקפ ונלבק ,ןורקה תפצר לע תלפוקמ הבישי לש םימיה ירחא
 הריישה ידצ ינשמ םיוולמ ,בצקה יפל דועצל ונלחתהו תוישימחב ונרדתסה ,םינמוימ םיריסאכ

 .ס.ס ילייחב

 רפסמ יפל ,השדחה תולעבה תושרל ונרבעוה .םידקפמה שרגמ לע דקפמה - "לעפא״ה ךרענ
 הירעוה ידוהי לש םינושארהמ ונייה .םירדוסמ םיקולבל הסנכנ הצובק הצובק .תולגלוגה

 .המחלמ ייובשו םייטילופ םיריסא לש תונחמ המכו המכ ויה דלאוונכוב ביבס .הז רוזאל ועיגהש

 םיריסא וקזחוה ןאכ .הינמרג תואבצ ידיב ושבכנש הפוריא תונידמ לכמ םיריסא תובבר ןאכ ויה
 ינרכוז .ךרוצה תעשב חוקימ־ףלקכ םתוא וקיזחה םינמרגהש םולב ןואיל ומכ םיבושח םייטילופ
 חור-בשמ הז היה ונליבשב ."םיסחוימ םיריסא" רמולכ "עעילטפעה עטנענימורפ" םהל וארקש

 ,הבוט תוכיא ילעב םיספסופמ םידגבב ,הפי םישובל ,םירגובמ םיריסא תוארל ,דדועמו ןנערמ

 .הזכש םוקמב םג תוכמס ונירקהש ,םיעבש םיארנ

 - רעדיינש״בש םיברה םירגובמה ןיב :אוהו דחוימ והשמ היה ,התע הז עיגהש ונלש חולשמב

 םייטילופה םיריסאה .הנש 18 ל 12 ןיב םיליגב ,םיריעצ םידלי הברה ויה "ודנמוק רעטסוש
 ייובשו ,םידוהי אקווד אל ,הינמרג יחרזא ,רטשמה ידגנתמכ 1938 תנשב דוע ןאכ ואלכנש

 םהיתופוג לע םיספסופמה םידגבה .םידלי - םיריסא תוארל ומהדנ - דועו םיתפרצ םיסור המחלמ
 וסינש הלאכ ויה .המהדתו עוזעז םהל םרג ,םירגרובמה םיריסאה ןיב םיררעה םידליה לש
 לש תובוצעה םינפה .זוכיר הנחמ אוהש הזיאב ואלכנ םא םהלש םידליה םיארנ ךיא ןיימדל

 ,םיקיתוה םיחושקה םיריסאה תא ואיצוה - םמא רניסמ וערקנ התע הזש עשיה ירסח םידליה

 תא תוארל םיקולבה חתפל ,םינלופו םידנלוה ,םיתפרצ ,םיסור ,המחלמ ייובש ,תוצראה ירוביג
 ודימשה ,הירעוה ידוהי לש םיטרופסנרטל דע ."עגנילטפעה רעדניק" ,הזה רידנה הזחמה
 תוצראב.תלעות ירסחל םיבשחנ ויה 17 - 16 ליגל תחתמ םידלי .םיריעצה תא םינמרגה

 ,םידוהי אלו םידוהי ,היפכ - ידבוע לש הלודג הדותע ןיידע התיה ,ישילשה ךיירה לש תושובכה

 לש זובזב התיה םתלכאהש םיריעצ היפכ ידבוע וקיסעה אל ןיידע .הדובע רשוכ ילעב םישנא
 .ךיירה יבאשמ

 יצחמ הלעמל .הפוריאב ןורחאה ישונאה באשמה הירעוה ידוהי ויה 1944 תנשב
 דמעש אוה ,ןורחאה םידבעה־רגאמ הזה יטקרפה בושיחהש הארנכ .םלרוגל וכיח םידוהי ןוילימ

 תונחמב הדובעה חוכב םיריעצ םידלי לילכהל ידכ ,ץיוושוואב הפמרה לע םירוטקלסה ינפב
 .זוכירה

 ,דדונ סקרקב תורידנ תויחכ ונייה .תרחא הטנלפמ ודריש םירוציכ ונייה ,דלאוונכוב יריסא יניעב

 .םהמ חכשנ טעמכש דובאה־םלועה תא םרובע ונלמיס םיריעצה ונחנא .ודחכוה אל ןיידעש תויח

 לשו תיב לש חיר ונתאמ בשנ ןיידע .ליתה ירדגל רבעמש םלועמ "םולש־תשירד"ונתא ונאבה
 .הוקת רסחו שואי לש םינש ירחא הוקתה ־דירש םרובע ונייה .החפשמ

 תויוכז ילעב ,םיקיתוה םיריסאה ,הרוצע המישנב םירצענ ויה ,רדסמל םיאצוי ונייהש םעפ לכ
 ךותל רשי ,םידומילה לספסמ ושרוגו וערקנ התע הזש םידלי .הזה ארונה אלפב ץיצהל ,תודחוימ

 ןבכ (זוכיר תונחמ לש םיגשומב)ןקז יסור ריסא לש וינפ תא רכוז ינא .זוכירה תונחמ לש תפותה
 תוקרוב םייניע ,תוריאמ םינפ ול ויה .ונתאמ וטבמ תא ריסמ וניאו קולבה חתפב דמוע ,םישימח

 ,לשובמ המדא חופת וא ,םחל תסורפ יצח וידיבו עיפוה םעפ לכ .םיזע םיעוגעגו בל בוט ונירקהש
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 והשימ .העמד החמו הדצה וינפ תא בבס םעפ ידמ .םידחופמהו םיבערה םירענה דחאל תתל ידכ
 םיעיפומ ויה ,תוליעפ לש הקספה לכב .וילע ונעדי אל רתוי .יבשב לפנש לרנג אוהש ונל רמא

 תויהל אל .הדובעב העיצפמ רמשיהל :ןוגכ הבוט הצע ונל תתל ידכ םהה םיבוטה םיקיתוה
 לע רומשל רקיעהו ,חלמ לוכאל אל רבגתהלו חיגשהל .תלכעמ הביקהש המ לכ לוכאלו םיקנופמ

 .יאנת לכב הוקתה

 ןוויכל ונדעצ .תוישימחב רדתסהל הדוקפ ונלבק דלאוונכובב םימי השולש לש היהש ירחא
 וכרע (םישבוחה) "סרעגעלפ״ה םהירזועו םירפסה .ץחרמה תיבל ונרבעוה םשמ .הנחמה תדקפמ
 הפירח התיהש ,רולקה תכירבב ונלבט .ונתוא ורפס ."עלורטנוק עזואל״ה ,םיניכ שופיח סכט ונל

 תוקעצב .םייניעה יסירו םייפעפעה תא ברצ רולקה .ןהיציבו םיניכה רועיבל הלוגסכ ,דחוימב
 הדקפמה ףירצל הרזח ונדעצ .םייקנ םידגב ונלבק םשו רחא םלואל ונצר !ייסואר" !"סואר" זוריז

 בשיתה ריסא לכ :הזכ היה רדסה .םירפסוממ םיריסא לש דמעמ ונלבק - ״הגרדב ונלעוה״ ןאכו
 ףוריצב ,דצ־ליפורפו םינפ ,ןוילעה ףוגה תיצחמ םליצ םלצ ריסא .בנשא לומ דמעש אסכה לע

 ,דצב סנכמה לעו ליעמה לש הזחה לע .55660 היה ירפסמ .הזחל דמצומ רפסוממ ןוטרק תלבט

 ןאכ ונחנאש ונוניבה .ןרגנוא רמולכ "11״ תואה םע בוהצ שלושמ תפסותב רפסמה תא ונל ורפת
 .רוזאבש תונחמה דחאל רובעל םינכומ תויהל ונילע עגר לכו םיינמז םיריסא

 יירנטרעג ופאק ונל רפיס ,ןזואהדרונ די לע ואבלטימ־הרוד הנחמל ונרבעשכ .רחואמה תא םידקא
 ריסא ,ןטקה ורפסמב ראפתה דימת ,דלאוונכוב ריסא היהש יליוו ןסלוא . אבה רופיסה תא

 ואלכנש םייטילופה םיריסאהמ היה אוה .חושק קינטצק לש דמעמ ול קינעה הז .לביקש ,1279
 םיריסאה לש םתדובע .אשנ אלל טעמכ דואמ םישק ויה םיאנתה .39־38 תונשב דלאוונכובב

 תא קיסעהל ידכ תודובע ינימ לכ ואיצמה הנחמה ישגונ .הלילב רחואמ המייתסנו רחש םע הלחה
 האוצ ילכימ ןקורל היה םישנועה דחאש רפיס אמגודכ .םחור תא אכדלו םתוא שילחהל םיאולכה
 םיריסאה לש םבצמ .הרגשבש ןינעו םמוי תנמ ויה העיצפו תוירי , תואכה .םירומיש לש תויחפב
 דע ומחלנש תירבה- תונב םילייח ,םינושארה םייובשה לש םתעגה םע הרפתשה הינמרג יחרזא
 םירופא ,(םייטילופ)םימודא ,(םיחצור) םיקוריה םישלושמה ילעב םינמרגה ולביק זא .הינמרג
 .ץוש-רעגאלו רעטייבראראפ ,רעטסעטלאקולב ,ופאק :ןוגכ םיבושחה םידיקפתה תא (,זטובס)

 לש הזוכיספו היונרפ וחתיפ .ס.ס תדקפמ . תוקבדמ תולחממ תונוטלשה ודחפ זוכירה תונחמ לכב
 קולב לכב ,תונחמה לכב .םינודאה םעב םג הכת רשא הלחמ וריבעי םיניכש ודחפ .תופגממ דחפ
 תויתואב .תלדגומ הניכ םהילע ,םירייוצמ םיטקלפ ויה ,הכאלמ-תיב וא האפרמ ,דרשמ ,םירוגמ
 ."ךלש תוומה - תחא הניכ" :רמולכ ״ טוט ןייד - עזואל ענייא" :ועירתהש הנבל שודיק לש

 תולודג םיניכ (ב ,(םיחמצ לש םילע תמנכל תומוד)תוחוטש םיניכ (א :םיניכ יגוס ינש ויה
 ריסאה לש הזרה רועה ךותב שממ תורפחתמ ויה .תוקדו תונטק ויה תוחוטשה .תצקמב תולגלגע

 טעמכו טעומב וקפתסהש ,תוזרה םיניכה תא ןיזה ףוגה חירו םוחה ,העיזה .םירתסנה תומוקמב
 ןהיציב תא וליטה .העונת רשוכ־ילעב ויה "תויתיבילעבה" תוליגרה םיניכה .ןמוקממ וזז אל

 םוקמ רותל ידכ לייטל ובהא הלאה תויתרייתה םיניכה .םידגב יטמקב םגו ףוגהו שארה תורעשב
 .דוריגה ידי לע הערפוהו השגרוה םתציצמ .שדח היחמ

 וננכת .ס.ס ה ישנא .חנזומהו יטפאה ,שלחה ףוגל ,םינמלזומל אקווד תוכשמנ ויה ללכ ךרדב
 ,סופיטה תלחמ ץיפהל הלילעה ,וז הערפ ־תכממ רמשהל ךיאו עגנה תא רעבל ךיא וסכטו

 .ענמ ־תולועפ ,התיה הרטמה .תורהבה־סופיט

 .הזב וקסע םהירזועו םירפסה לכ .ןויקנה ירדס תודוסימ התיה "עלורטנוק - עזואל״ה

 תורעש חלגלו זוזגל היה הדובעה רקיע .שוליבבו הכרדהב וקסע םישבוחהו םיריסאה םיאפורה
 .םילכה לא אבחנו עונצ קרח ותוא לש רותסמה םוקמ - יחשה תיבו העספמה ביבס ,שארה

 לע םייאמה ביוא ותוא תארקל םיכרענ ויה תימוהת תוניצרב ,וירזועו רעטסעטלאקולבה חוקפב
 .רריפה ירוביגו ךיירה ידבע לש םתואירב
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 תוכמ דבלמ .םיניכ ולצא ואצמש ריסא ותוא לע ולטוהש םישנועה לע רפיס יליוו ןסלוא ופאקה
 דודיבב תויהל ךירצ היה ,תורפחתמה םיניכה ןתוא םע "תחא די" תיישע תמשאב לבקש חצרה
 וב ףוגה יקלח לכב ימוי חוליג היה לופיטה .״םיניכ רועיב״ תרדס רובעלו םיימוי וא םוי רומג
 יאנתו תויה .תינדפק הקידבב הדימעו .זכורמ רולק לש תדחוימ הכירבב הליבט ,תורעש וחמצ

 ץוק" תאז התיה .םיניכ םלצא ואצמש הלאב םיאנקמ םיבר םיריסא ויה ,דואמ םישק ויה הדובעה
 .םירחא קיבדהל אלש ידכ ,הדובעל תאצל םהל היה רוסא ,דודיבה ימי םתואב ." ...וב הילאו

 לכל רותלאו האצמה רשוכ ילעב ויה םייסורה םייובשה .החונמל וכזו ךרפה תדובעמ וחנ תוחפל
 ואיבחה רותסמ םוקמב .םיניכ שחרל "הסרוב"ןיעמ ,"םיניכ רחס"וחתיפ םה .םיבצמ ינימ
 וא םחל הנמ יצח רובע .םיניכ לש הממח .םיניכ ובירו ולדיג םשו ךומב תדפורמ חפ תספוק

 ינפל םיימוי םויכ ,יחשה תיבל תחתמ "םיניכ גוז" החמומ לש תואיקבב םיליתשמ ויה ,הנירגרמ
 םיניכהש דיפקהל .דרגתהל אלש רהזהל ךירצ היה ריסאה .תיעובשה "עלורטנוק־עזואל״ה

 יעוגנ לש דודיבה ףירצב החונמ תצקל הכוז היה לזמ רבו ץימאה .תויעבטב ושרתשיו וחרזאתי
 .םיניכה

 לעב (תונחמב יסור לכל םש)יאלוקינה לצא ..."בוט לכה בוט ףוס" ב ־רופיסה תא םייס ופאקה
 לוגרפ תוקלמ םירשעב שנענ אוה .גפס הזה רפסמכו םחל תונמ 20 כ ואצמ ,"טכוצ - עזואל״ה

 תצפהל םיניכ לודיג לש הריבעה "ףיעס״ב בשחתהב לקו יתרגיש יד שנוע .ףושחה ןבשיה לע
 ... תוקבדמ תולחמ

 .רדסמל ונדעצו ונשבלתה .ונלש טרופסנרטה לכ תא וריעה רקוב תונפל יאמ ףוסב

 .ההכ רופא טנזרב תוסוכמ תוררע םע תויאבצ תויאשמ לש ךורא רוט דמע הנחמה רעשל רבעמ

 תפצר לע ונבשיתה .תיאשמה לע התלע .ס.ס ישנא ינשב הוולמ ,שיא האמכ לש הצובק לכ
 .ךרדל האצי הריישהו םיעונמה תא ועינתה םיגהנה .םייכרבה ןיב םיבלושמ ,תיאשמה

 - טיבעגצראהב ןזואהדרונ ריעה ידי לע ואבלטומ־הרוד םשב שדח הנחמל ונעגה ,םייתעשכ ירחא

 .הינוסקס ,ץרה ירהב
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 ואבלטימ הרוד

 ביבסמ ונצצה .רדתסהלו תאצל הדוקפ ונלבק .תויאשמהמ תינטש תוזירזב וצפק .ס.ס ה ירמוש
 ילדגמו לית תורדג ביבסמ .ץיק םויב םילמנכ םיענ םיריסא .םיפירצ ,םינבמ - רכומ ףונ וניארו
 ליחתה התע הזש הז זוכיר הנחמל ואבוהש םינושארה םידוהיה ונייה ונחנאש ינמוד .הרימש

 דמע הינב רמוחו טלמ ,תפז לש חירו םירומג אל םיפירצ ,הלילסה עצמאב ויה םישיבכה . תונבהל
 .ריוואב

 הארנכ .צ״החא זא םויב וחנ תונחמה יריסא בור .ד״שת תועובשה גח .1944 יאמ ףוס ןושאר םוי
 ואירקה .תוישימחב ונרדתסה .החונמה םויב ונלש ןושארה הדובעה םוי ונלחתה תופיחדה ללגבש

 ונלבקתנ ."ץאלפ לעפא״ה - םידקפמה שרגמל ךסב ונאצי ךכ רחאו םיריסאה ירפסמ תא
 תקעצ .ידמ יטיא היה תונגראתהה בצק .םיאופאקהו .ס.ס ה ירמוש ידי לע תוקעצבו תופיחדב
 ,ץיפקכ ךורד המוק ךומנ ,םינפ ףועז .ס.ס למס .ונתוא האיפקה ,(םוד דומע) "דנאטש ליטש״ה

 תויהל ונכפה הזה עגרהמ השעמל .דלוונכובמ ונתוא איבהש הריישה דקפמ ידימ רדסמה תא לביק
 :רצק םואנב חתפו !"בישקהל םלוכ"גאש .ס.ס ה .ואבלטימ ־הרוד זוכיר הנחמ לש םיריסא

 ,ךירצש ומכ דובעי אלש ימ .הרוד טעצאקב םיאצמנ םתא יכ םכל ועד ,םירוראה םידוהיה םתא"

 תבורא לא עבצאב הארהו ..."םשל ולכתסה ־ ...ול יופצ המ עדי ,'זטובס תושעל זעי וא
 קמחתהל רשפא ןאכמ" :עודי יציוושוא טפשמב םייס אוה םג .ךימס ןשע תטלופה םוירוטמרקה

 ."...איהה הבוראה רוח ךרד קר

 אל ןקתמ הז היה .םיימוקמ םיכרצל שמיש הנחמה לש ןטקה םוירוטמרקהש ונעדי רחואמ רתוי
 ומרגש תועיצפ ,הדובע ידכ ךות ועצפנש םיריסא לש תויוג םשל םיאיבמ ויה .ללכושמ אלו לודג

 ,הדובעה רודיסל םידקפמה שרגמל ונתאצב םימעפ הברה .טא טא ועווגש םינמלזומ וא םתומל

 תצק םיבכעתמ ונייה ,רקו םושג ירירגס רקוב תונפל .ליעפה םוירוטמרקה ךרד םירבוע ונייה
 יל התיה המ םושמ .רונתה עול ךותל תופוגה תא םיסינכמ ךיא תוארל המינפ םיציצמו

 אתבסה תיב לש ירפכה רונתב ישש םויל רוא תבשל תולח תיידר לש תירבקאמ היצאיצוסא
 ונצרש ינפל םוירוטמרקה חתפב תורקה םיידיה תא םמחל ונקפסה םימעפל .ףישב ליהרש

 ,םישיבכהו הנחמה תיינב רמג םע ,1944 תנש לש ץיקה עצמאב .הדובעה לש ודנמוקב רדתסהל

 ונודינש םיריסאל הילת ינקתמ םג ויה םשו " ףוה ץלוה" ה לש חטשמל םוירוטמרקה רבעוה
 .תיבמופ אל התימל

 אל םיסורה םג .םידוהיה םיריסאה יפלכ ליפשמהו הלפמה סחיה תא ונשגרה הרודל ונעגהש םוימ
 לש םיטרופסנרטה ןיב .ידוהי רעטסעטלאקולב וא ידוהי ופאק ףא היה אל ןאכ .לודג דובכל וכז

 רחואמ רתוי .תודובע ינימ לכב םיריסא ־ םידבעכ ודבע םלוכ ,םיאפור הברה ויה הירעוה ידוהי
 הילפאה .שבוחכ דבע םשו - "ריווער" ה לש האפרמל לבקתהל ידוהי דחא אפור חילצה

 תא ץפשלו רדסל םיכירצ ונייה .קולבל קולבמ םידדונ ונייה םידוהיה ונחנא :רבד דועב האטבתה
 תא םיקנמו םיפצרקמ ,םייתומוק תוטימ םיבחוס ונייה .הדובעה רחאל יונפה וננמזב קולבה

 רפסמ קולב - ןדויה :דקפמה רחאל הדוקפ םילבקמ ונייה ,רדוסמ היה לכהשכ - וביבסו ףירצה
 .שדחמ לכה ונלחתהו .רחא קולבל רבוע ,הזו הז

 דצ רהה הלעמב ,הנחמה לש ישארה רעשה תברקב 28 יסמ היה הרודב ונלבקש ןושארה קולבה
 רמג ירחא ברעב ,הפצרה לע םתוא םירדסמ ונייהש םינורזמ לע ונשי .תוטימ ונלבק אל .ןימי
 תא םיקנמו המירעב םינורזמה תא םירדסמ םילוחה םיריסאה ויה ,הדובעל ונאצישכ .דקפמה

 םושמו (.ס.ס ילייח לש רמשמה רדח) "עבוטשנטסאפ" המ קוחר אל היה ונלש קולבה .חטשמה
 דימת רמע ,ברע תונפל רקיעב ,עתפ -רוקיב לכ .ס.ס ישנא לש עתפ־ירוקיב הברהל "וניכז" ךכ
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 תינמרג ירבוד םיבר ויה הירעוה ידוהי ןיב .הנחמה ירמוש .ס.ס ילייח ידימ תואנהבו םישנועב
 תילנב הלאשב .ס.ס ה שיאל םינופ ויה ,םתובידאו םתומימת בורב .תואטיסרבינוא ירגוב ,הטוהר

 םילבקמ ויה זאו ,המודכו תקיודמה העשה המ וא ,םיכלכולמה םידגבה תא םיפילחמ יתמ :ןוגכ
 זוכירה תונחמ יקוח יפל .תוטיעבו תוריטס ,הלפשהו תוכמ הוולמ ...ךוניח תרדס "הבושתכ"

 התיה .ליגר התומת ןב לאכ "ןוילעה שיא"ןוטלשה שיא לא תונפל תונחמה ריסאל היה רוסא
 םילימה תא טולפי .ס.ס הש דע הכחיו ,ועבוכ תא ריסי ,ריסאה רוצעי ,רבוע .ס.ס שיאשכ הדוקפ

 .ךישמהל ,רמולכ "ןכאמ רעטייוו" תולאוגה
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 הרודב םינושארה םימיה

 .ס.ס ירמושו םיאופאק תייוולבו ישארה רעשה ןוויכל ולבוה ודנמוק רעטסוש־רדיינש ישנא לכ

 וליבוהש תומוצע תורהנמ ךותל ונתוא וסינכה ."ףיוה ןאב "ה - תבכרה תליסמ ןוויכל ונדעצ
 םינושארה הכאלמה יתב ויה הלאה תומלואה תפצר לע .למשח רואב םיראומ םילודג םיראעאהל

 ךיירה לש ידוסה קשנכ ועדונש םיליט , 2 ־¥ ן 1-¥ ידוסה קשנה רוצייב םיריסא ודבע םהב
 .תירבה תונב לע ןוחצינה תא חיטביש

 ,בטיה תרפוחמו תרתסומ ,תידוס ריע התיה ,הרוד לש לודגה הנחמה לכ לע שלחש רהל תחתמ

 עבראו םירשע םילמנ לש תוצירחב .היפכ־ידבועו םלג ירמוח וליבוהש תבכר תונורק וענ הב
 וחלשנ ,הזה ידוסה לעפמה חותיפל ןושארה ןמזב . םיליטה רוציב םישנאה וקסעוה הממיב תועש

 .םיתפרצו םיסור רקיעב המחלמ ייובשו םיריסא וב דובעל

 תא .למשחה תורונ רואל ,םיאנת אל םיאנתב ודבע םייעקרק תתה םיטכאשב ,םש ונל םיריסאה
 ופלחוה ךכ רחא .תומצעה-דשל רמגו תוחוכה תולכ דע ודבע םש .ואר אל שמשה ינרקו םויה רוא

 .םירחא היפכ יריסאבו המחלמ ייובשב

 .םהיתווקתו םהייח תא ןאכ וריאשהש הלא לש םרכזו םתיראש תא תונפל ונלחתה ונחנא

 תומצע ידירשו תולוגלוג ,החילהו םדה העיזה יגופס ,םינורזמה ,דוגיבה ,לכואה ילכ תא ונפסא
 וסחדנש םינומלא הוצמ-יתמ .םהב לפוקמ היה ,ןאכ ופסנש םיריסאה לש םמלוע לכש םיצפח

 ךותל קורזלו םהמ ראשנש המ לכ םיידיב ףוסאל ונכרטצה .םהיתובקע תא וריאשה ןאכל
 רזכאה ופאקה .תונחמה ללח תא ואלמ העיזו שבוע לש תוחירו ךימס קבא .םיקירה תונורקה

 .ותדוקפו ונוצר יפל אל ןורקה תא הפחדש הצובקב ומעז תא הליכו הכיה

 וא ץיצהל ונדחפ .םינפ-יאושנו םידיקפת ילעב ,תיבהמ םתוא יתרכהש םישנאה לע יתלכתסה
 רוצייו שדחמ ןוגרא תארקל םניכהל ידכ תומלואה ןויקינ תא רומגל קחד ןמזה .הלימ ףילחהל
 ןטקה ונב ודי לעו ךולכלו קבא הסוכמ ולוכ ,הבישיהמ יברו ירומ תא יתיאר קוחרמ .רבגומ

 היה הב ,תובהלתה התוא וב הרעב ןיידע .תידיסח תובהלתהב תחא תינורק םיפחוד םהינש ,ליוונז
 ירצמה ללה לש ןוגינה לוקל םויה תוצח לש הרומש הצמ תייפאב הבישיה ירוחב תא זרזמ

 .ןבולמה רונתה חתפב תורדבתמ ויה ויתואיפו תוטהול ויה וינפשכ ..."םירצממ לארשי תאצב"

 הקירשה העמשנ .םויה ךישחה רבכ ץוחבש ונעדי אלו ונשגרה אל תומלואהו תורהנמה יקמעמב
 .הדובע תקספה - "דנבא רעייפ" "...רמואו רשבמ ,רשבמ לוק" תילאוגה

 ,יאמ שדוח ףוס לש הרירק חור .םיחתפה ןוויכל ונדעצ הקספההמ םידדועמו תוכמהמ םייווד

 .תולמשוחמה ליתה ירדג לע למשחה תורונ רבכ וקלד הנחמל הסינכב . תועזוימה ונינפ תא הפטש

 םינורזמה לע ןושיל ונבכשש ינפל .םיידיו םינפ ונצחר .קרמה תנמ תא ונלבק .28 קולבל ונדעצ
 :טקשב םהל שחלו וידימלתמ המכ ףוסאל ערעטמירטסמ ןהכ שריה יבצ 'ר ברה קיפסה םישורפה

 תומדקאה "תושר" תאו גח לש בירעמ תליפת שחלב ונללפתה "רחמ םגו םויה תועובשה גח"
 .ד״שת תועובש לש 'ב םוי ,רחמל ונראשה

 ,םחלה תנמ תא ונלבק .ןוזפחב ונשבלתה .רקובב םדקומ ונתוא ריעה "ץוש-רעגאל" ה לש עוגה

 םשמו רדסמל ונאצי .רוחש הפקל המוד ,םח הקשמ תצקו הנירגרמ לש עבצאו קינקנ תכיתח
 םוי לע רבג הדובעה בצק .תבכרה תנחת י״ע הנחמה רעשל רבעמ םילנוטה ־ תורהנמה ןוויכל

 " :תינמרגב תוקעצב לאמש לעו ןימי לע וציברה .הער חור יזוחאכ ובבותסה םיאופאקה .לומתא

 . (!רהמ דימת ,רהמ ,רהמ) "זאל רעממיא ילאד רעממיא זאל זאל

 ,תלוספהו ךולכלה םע תונורקה תא ףחד קלח .תורהנמה לש תומלואה ןיב םירזופמ ויה םיריסאה

 ידכ הפוחדו הצוחנ דואמ התיה הדובעהש הארנכ .תופצרה תא אטאטו ףצרק קלחו הניפ קלח
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 ,םייקנע םירעהב ונצצה תונורקה תפיחד ידכ ךות .הכאלמה תומלוא לש ץופישה תינכותב דומעל

 םידגבב םיריסא םדי לעו הדובע תונחלוש לש תורוש תורוש .יתפומ רדסב םירדוסמ הכאלמ יתב
 .ס.ס ידמב אבצ ישנא חוקיפב ,הדובעב םיזכורמ ,ךולכלו ןמש ימתכ םיוור םיספסופמ

 .תועובשה גח לש ףסומ תליפתמ קלח םזמזל ונלוכי ,תונורקה תפיחד ידכ ךות ,תאזה הלהבב

 ןגהו רבה יחרפ תא ,ביבאה תליחת לש םיטפרקה יפונ תא ונל ריכזה "תומדקא"לש ןוגינה
 תא וריבגה ,בלחה ילכאמ םעטו תועובשה גח ןורכז .רמועה תריפס רמגב תיבה תא וטשקש

 .אמצהו בערה תשוחת

 תומלואהו תורהנמה יוקינו ץופיש רמגבש העומש הצפוה .ברעה ימודמד םע קולבל ונרזח
 .הנחמה ןינבב תונוש תודובעב ץבושנ רהה הבעמבש
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 .(ודנמוק רעצעזגייטש )םישיבכ - יללוס

 לע םימודאה םישלושמהו םירפסמה יפל .הרצל םיחא ,םיטרופסנרט דוע ועיגה םינורחאה םימיב
 העובט התיה (דנלרדינ)" א " תואה ,םידנלוה ויה םקלח .םידוהי אל םהש ונוניבה ,הזחה

 םידוהי שוגפל ןמזה לכ וניוק .הזחה לע הססונתה " 8 ״ תואהש םיגלב ויהו םודאה שלושמב
 ונשגרה יסחי ןפואב .המחלמה בצמו ונמוקמ ,ונבצמ לע העידי לש לדב םהמ תולדל לכונש ידכ

 ,םישקה םינושארה םימיה רחאל .ואב בורקמש םישדחה םיריסאה ירחא ,םיקיתו םיריסאכ רבכ

 בצמה םע ונמלשה .רתוי הלקכ ונל תיארנ התיה תרחא הדובע לכ ,תורהנמב הדובע לש
 ךומנה חורה בצמ תא םמורל וניסנ .המומעה הוקתה לעו םירבאה תומלש לע רומשל ונלדתשהו
 םיאכודמ רתוי ויהש םיהובגהו םיזרה םידנלוהה לע ונמחיר .המשנה לש הכודכדל עיגי אלש
 תוטייוחמה תופילחה .חונ אלהו םאתומ אלה שובלה םע ורדתסה אל םינפ םושב .םילפשומו

 ולפתשה תוכוראה םהידי .הצחרה תומלואב המרעהמ םהל קרזנש םייערא שובל יקלחב ופלחוה
 תחתמ דע םהל ועיגה םייסנכמה .ספסופמה רצה ליעמה לש םירצה םילוורשה ךותמ םהל

 תורגסמה לש תושדעה דעבמ וטלב תובצעהו עשיה רסוח .םיפקשוממ ויה םבור .םייכרבל
 םורממ ולטלוט התע הזש םירוספורפכ םיארנ ויה םידקפימה שרגמב .תובהזומה תונידעה

 תולופנה םינפה לש ריהבה עבצה לע וטלב ,םיריהבה םהיניע יסיר .תונויזבה לפשל הרדתקה
 לש תטהולה שמשב וברצנ תופושחה םיידיהו קלחה םחצמ לע החפיק שמשה .תוחלוגמ אלה

 ,תיבב םש וראשנ ,םהיתוחפשמ ידירשו םהיתושנ .1944 ינוי תליחתו ,יאמ ףוס ימי ,םימיה םתוא

 רחאלש ןשעה םעט תא ומעט אל םה .םילפוטמהו םיינועבצה םיחרפה ידברמ תא חפטל
 תיבה .זוכיר תונחמל וסנכוה שבוכה ינמרגה ןוטלשה דע הריתחב ומשאוהש םירבגה .היצקלסה

 לש ןשע ,תפז לש חירב ,רק ןוטיבו טלפסא ידברמב ופלחוה םיחרפה תודש ,דרשמה ,םחה
 תוארחומל לגרתהל השק םהל היה .םינועמו םיבערומ םיריסא םיאלמ םיקולבו תויוג תופירש

 לש תוארחומה ןתואל הרוד לש שומישה יתב תא וניוושה ונחנא .הנחמה לש תויביטימירפה
 םיכירצ ויהו קוציה טלמה חטשמ ירוח ךותל ץחלהל םיכירצ ויה םיריסא תואמשכ ץיוושוא

 .תיקורשמה תחירצ יפ לע םייסלו לוגרפה ףניהב ופאקה לש םבצק יפ לע םהיכרצ תא תושעל

 ויה .שומיש יתב ויה תולמשוחמה ליתה ירדג ןיבל םיפירצה לש ירוחאה קלחה ןיב ,הרודב ןאכ
 ביבסמ .םירטמ ינשכ ןבחרו םירטמ העברא השולשכ ןכרא ,יצחו רטמכ תוקומע תוריפח הלא

 ונרזחשכ .ףושח ןותחתה ופוג תיצחמשכ ריסאה קיזחמ היה וב ץע לש הקעמ היה ,רובה תיילוחל
 חחושל ,םיינשב םיאצוי ונייה םימעפל .חוקיפ אלל טעמכ םש תוהשלו תאצל ונלוכי ,הדובעהמ

 הינשה דיבו רובה ךותל ולפתשי אלש תחא דיב םייסנכמה תא קיזחהל "ונמאתה" .אתורבחב
 ידכ םיילכשהו םיישפנה םהיתוחוכ תא ליעפהל םיכירצ ויה םידנלוהה םיריסאה .הקעמב ונקזחה

 .ואבלטימ ־ הרוד הנחמ לש תורובב םיכרצ תיישע לש תיעבט הלועפ התוא לגרתל

 םויה רדס .תורהנמב תונושה תודובעב "תודבעה תליבט"תא ורבע םה םג ,םיגלבהו םידנלוהה
 .הקוסעת םשל הקוסעת היה ,("עעעגוצ") םישדח םיריסא לש

 אלש הדובע" :דבעל רכמנה תא דיבעהל היה רוסא הב ,"ךרפ תדובע" חנומה תא םירידגמ ל״זח
 תלילסו יוניב לש ףוריטבו סנרטב ,ואבלטימ־הרוד הנחמ היה 1944 תנש לש ביבאב ."ךרוצל

 ,םיפירצ יקלחו ןיינב ינבא ,תופצרמ .המקהו הינב לש הלחתהב ויה םיפירצ לש תורוש .םישיבכ

 ירמוח ויה םה .דובעשו יוניע ילכ .ס.ס ישגונל ושמיש ,הלא ןינב ירמוח תומירע .םדי לע םירזופמ
 םיעזעדזמ ונייה ,ברעה לש דקפמב .ליגרה הדובעה םוי תא ורמגש םיריסאל הקוסעתו לוגרת

 תפסותל סנוא ךותמ ונלגרתה .םיריסאה לא תודוקפה ורבע םכרד ,םימוזמזלו םילוקמרה תמיהנל
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 שרגמ לע ראשנ... הזו הז רפסמ קולב :םיזירכמ ויה ללכ ךרדב .החונמה תועשב הדובע
 םרעצב ונפתתשה .םיקרופמ םיפירצ יקלח (עלייטעקאראב)וא ןינב ירמוח ריבעהל ,םידקפימה
 םהלש ףתכה .םיפירצה יקלח לש אשמה דבוכ תחת שממ וערכשכ תומצע ידלש ,םידנלוהה לש

 ליחנ תא בכיע הז יכ ךרדה עצמאב ןעטמה תא דירוהל היה רוסא .םצעל דע ףשפושמ היה
 ישנא .ףתכ ףילחהלו ןעטמה תא תולעהל דואמ השק היה .אשמה תא בחסש ישונאה םילמנה
 ("רעטייבראראפ" ה)הדובעה להנמו ופאקה .תופיחדו תוכמ ידכ ךות םיריסאב וציאה .ס.ס ה

 :"טנטפ"ונאצמ םיקיתוה םיריסאה ונחנא .םיטילשל םתונמאנ תא ןיגפהל ידכ םחוכ לכב וחרצ

 ךרדב .םישגונה לש רישיה םטבממ ענמהל והשכיא ,הצלוחל תחתמ טוטרמסב ףתכה תא דפרל
 הצקמ תומירעה תרבעה רמגב .דקפמה רחאל העשכ תפסונה תודבעה תנמ תא םירמוג ונייה ללכ

 ונלחתה ןאכו ונלש ףירצל ונצר .תלאוגה הקירשה תעמשנ התיה ,ינשה הצקל הנחמה לש דחא
 לע ונחטתשהו ץעה ילענ תא ונדרוה . םירבחה םע םילמ תפלחה ךות קרמה תקולחל ןנוכתהל

 .הליל תניל תארקל םישגרדה

 .הנחמה לש ינשה הצקל תומירעה תא ונרבעה תרחמל

 .לכל החמומ תויהל :איהו הב ולגד םינמרגהש תדחוימה הטישה תא יתספת םינושארה םימיב

 .הדילמ החמומ התא וליאכ דובעלו זעהל

 ןאכ ימ :רמולכ ?"רעצעזנייטש ןאכ ימ" :(םידקפימה שרגמ) "ץאלפ-לעפא" ב וזירכה דחא םוי
 :רמולכ "ןייטש" התיה יתוניבהש הדיחיה הלימה .הנווכה המל קוידב יתעדי אל ?םינבא ץבשמ

 ופאקה ירה ,םידמעומ הברה ויה אלו תויה .דיה תא יתומירה .םינבאב הרושקה הדובע .ןבא
 וידוקיפ הלא ויה .םיקלטיא םייובש לש הצובקל יתפרוצ ."רעצעזנייטש" היהי ימ טילחה אליממ

 תונחמל םידרומה תא וסינכה םינמרגה .םיטסישפהו םינמרגה דע דרמתהש וילודב לרנג לש
 תולודג םינבא ותתיס םה .תדחוימ הטישב םישיבכ תלילסב םיחמומ ויה םיקלטיאה .זוכיר

 ונייה .שיבכה בחורל תותשוקמ תורושב ןתוא וצביש ,תונטק תויבוקל ןתוא וקסיר םישיטפבו
 היה שיבכה תלילס יכ ונילע רמש לודג הרימש בלכ םע .ס.ס שיא .םיריסא 25 כ תאזה הדובעב

 יתלוכי אל .ולש רזועכ יקלטיא ריסא יובשל דומצ יתייהו שיטפ יתלבק .הנחמה רעשל רבעמ
 תמירע לע ודי לע יתבשיתה .תינמרג ועדי אל םיקלטיאה יכ ילש "רעטסיימ" ה םע רשקתל

 םויה בורעב יתכפה ךכו הרושל התמאתהבו ןבאה תותסכ ,ולש תועונתב יתננובתה .הלודג םינבא
 ,םינבא לש תמייוסמ תומכ תתסל יתחלצהש ירחא ."הדילמ" החמומ , תתס - "רעצעזנייטש״ל

 .שיבכה בחורל תותשקב םינבאה תא הצבישש תרחאה הצובקה לא הצירמב ןתוא םיליבומ ונייה

 ונסרפ רקובב ונלבקש םחלהמ .העש יצח לש םיירהצ תקספה ונל התיה .םשגבו שמשב ונדבע ךכ
 .הנירגרמ וא הבירב התוא ונחרמו ,הנטק הסורפ

 הנוממה .הנחמה לש וחותיפ תא בכיע שיבכה תלילס .קיספהל היה רוסא .ונדבע תופעלז םשגב םג
 ליעמ"ןיעמל ותוא ונכפה םיאתמ לופיק י״ע .טלממ קיר קש יל איבה ,יובשה וירמ ,ילש רישיה
 ינפמ םינגומ ויהש בגה לעו שארה לע קשה תא יתשבל .םינבאה תמירע לע ןוכר יתבשי ."םשג
 ופלזו םינפה לע חצמהמ ולזנש םשגה תופיט .ףעוזה םשגב ופטשנ שיטפהו םיידיה וליאו םשגה

 .אמצה תאו בערה תא תצק וטיקשה ,הפל

 תחאל תשגל תושר ונלביק םימעפל .םיאמצו םיבער ונייה .םיפרוטמכ םידבוע ונייה שמש ימיב
 םימהמ תותשלו םירומישמ הקיר תיחפ אלמל ,םשגה ימיב ,שיבכה ידצב ווקנש םימה תוילולש

 .םירוכעה

 שיבכה רושייב וקסע םה .הירעוהמ םידוהי םבור ,םיפסונ םיריסא ופרוצ םיתתסה תצובקל
 .תוצירמב ץצחו לוח תלבוהבו

 דחא לש ותדובעב דחוימב ןנובתמ ,הרימשה בלכ םע ונילע רמושה .ס.ס ה לייחש יתיאר דחא םוי
 תא קיזחמ וניא ריסאהש בל םש .ס.ס ה .ססגךכמ רגרבנייו היה ומשש ינמוד .םיריסאה

 ול ויה .תיזיפ הדובעב תיבב קסע אלש וילע ריכהל היה רשפא .תיעוצקמ הרוצב הריפחה-תא
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 תצקו תירעוה םאה תפש ,סמונמ שיא .עשי־תורסח תולהובמ םייניע ,תובחרו תואלמ םינפ
 "הזה ידוהיה" "הזה ריסאה" .סעכמ חתר .ןייועה וטבמ תא ונממ ריסה אל .ס.ס ה .40 ןבכ ,שידיי

 לע בשי רמושה לייחה .ומצעל רהרה ,ךיירה תשירד בצקב ותדובע תא עצבמ וניאו לכוא לבקמ
 עבוכ תא דירוה ,וילא שגינ ידוהיה .ול ארק רמושה .ודי לע ץבר הרימשה בלכו רתלואמ לספס
 המ ,ידוהי התא ,אנ עמש" :ינצחש ינמרג אטבמב ותוא לאש הלה .הכיחו תונחמב גוהנכ ,ריסאה

 ול הנע םימתה ירעוהה .("...? עזואה וצ וטסראוו סאוו ,עדוי וד וצ לאמרעה) "?תיבב תייה
 "...תופשל החמומ ,גולוליפ ,ינודא ,ינא" :תחצחוצמה תינמרגה הפשב ,ירעוה סומינב ,בל םותב

 ,יניארקוא היה ואצומ ,.ס.ס ה רמוש האנשמו סעכמ תומודאה םינפב וקלדנ תוינחצר םייניע יתש
 - וילגרל לפונה ףרטה לע ףצשב לפנתמה ףרוט רמנכ .ברקתהל גולוליפל ול ארק אוה .ינמוד
 תברקבש ןיכפושה תלעתל לפנש דע תולצלצמ יחל תוריטס יתש גולוליפה רוספורפל ול רטס
 לע םייפקשמה תא ול ץפינ .וינפב טעב ,תורפופשה יבחר ,תוחצחוצמה .ס.ס ה יפגמב .םוקמה

 # תופצושו תופושח םייכינחב וינש בחת הזו בלכה תא וב הסיש .ףאה לעו םינפה

 לש וינפמ לזנש ירטה םדה תא תוחרחרמה ויריחנ תא ביחרה ,וינודא ינפב ץיצה הרימשה בלכ
 .תילולשה ךותל ריסאה

 םיילגרה לע דמע בר ישוקב ,דמולמה ר״דה תא םידוהיה וירבח וקיזחה ,אוהה הדובעה םוי רמגב
 .הנחמה לא ונעגהש דע וב וכמת םה .תולשוכה

 םינפב יל ונע םהו .הכומה לש וירכמ תאו וינכש תא ומולשל יתלאש .ותוא יתיאר אל רתוי
 .רטפנ ,אוהה הרקמה ירחא םימי השולש :תולופנ
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 ערעטמירטסמ גרה

 ול ראשנש ,ליוונז ןטקה ונב םע דחי הרודב אנהכ שריה יבצ ברה דבע ,םדוקמ יתרכזהש יפכ
 ...אוהה דצל הכלה שאב בייל ־שריה זר ריבגה תב לסיז ותשא .וידלי תעבשמ

 .םירוהה ינשמ םותיכ ןהו ץורח דימלתכ ןה , תיב ־ןבכ ולצא יתייה .בוט יתרכה ברה תא

 .דומילל הלודגה ותקושת תא יתכרעה .״םינמזה ןיב" םג הבישיב יתראשנ םימעפל

 עיקשה וצרמו ונמז לכ .דומלל ילבמ עגר דבאמ וניאש דימתמכו לודג םכח דימלתכ ותוא וכירעה
 ןהב ויתורבחמ לע ןחגשכ ."ןורהא תיב הבישי" תוריסמבו הלודג הבהאב חפיטו דסיש הבישיב

 לעבו רוא ריהב היה . תוקרובה ויניעבו תוריאמה וינפב ןנובתמ יתייה ,הכלהו הרות־ישודיח םשר
 .תשוחנל בהז ןיבש ןווגב בחר ןקז

 אלש ריעצה רודה לש וכוניח לע דקש רקיעבו תופיקתב הליהקה תא גיהנה . שיגר בלו שפנ ןידע
 דואמ שיגר היה ,וירפס לע ןוכר דימת היה , הברה ותונדקש ללגב .יתבישיה דומילב דימתה

 .םיצרפ תוחורמ דואמ רמשנו ריוואה גזמ יפוליחל

 . םימיאה תלוברעמ התוא ךותל ,ואנקריב־ץיוושואל עיגיהשכ היה הנש םיעברא ןבכ

 םחנתהו ןידה קודיצ תא לבק "...חקל לדו ןתנ לד" תא למלמ ,היצקלסה לש אוהה הלילה ירחא
 .תאז ורשפא הנחמה יאנתש המכ דע ,וניע תבבכ וילע רמשו דואמ ול גאד .ול ראשנש ןטקה ונבב

 ."¥ 2 ״ ״ ¥ 1 ״ םיליטה לש רוציה תומלוא ךותב ודנמוקטכאשב דבע ליוונז ןבה

 ,דקפמל ונפסאתהו ,ולש טלשהו ודנמוק לכ ,םינושה הדובעה תומוקממ ונרזחשכ ,ברע תונפל

 "!ליוונז" :קעוצ היה דעורו טקש לוקב .ותוא קבחלו ונב תא שפחל ץצורתמ ברה היה

 "...!ליוונז"

 דימ הלח אוה ,ברה לש ולזמ ערתיא .רשפאה לככ רהמ םשיגפהל םיסייגתמ ונייה ונחנאו
 ,םימהוזמ םילוקנורופ ,םייתלגומ םיעצפ אוה םג לביק ,םירחא םיבר ומכ . 18 קולבל ונעגהשכ

 לש האפרמה חתפב םידמועה לש ךוראה רותל ףרטצמ היה הדובעה םוי םותב .םינימטיו רסוחמ
 ןימב םיעצפה תחירמ :ולבק םילוחהש דיחיה רוזמה .םיעצפה תשיבחל ,(םילוח תיב) "ריוועכ" ה

 םיפירצה רודיסב - "ודנמוק רעגאל״ב םידבוע םילוחה ויה ללכ ךרדב .פרק ריינב םתשיבחו דוי
 בצממ דודיע בואשל ברה תברקב תויהל םילדתשמ ונייה ,תורואה יובכ דע ,םיברעב .םנויקנו

 דחא לכב ןינעתה ,ליוונז ונב ןיבל וניבש שגפמב .החמשב ונתוא לבקמ היה דימת .דחוימה וחור
 ,"םיקולא עבצא" האר ,ול ונמדזנש הלחמה ימיב .תואלתה סומע הדובעה םוי רבע ךיא תעדל ידכ

 .חוכ ףיעל ןתונהמ הנתמ ןיעמ

 רחאלו היצקלסה רחאל םינמרגה וריאשה ,רוכזכ .ףסונ םוקממ םג ול דמע הלצהו חוויר
 םיסיג השולש ויה ןהכ שריה יבצ ברל .םייפקשמהו םייסנכמה תרוגח ,םיילענה תא , תוחלקמה
 .בבר אלל - םכח דימלתל האיכ םיפי ויה וידגב .הרוסחמ לכלו דסיש הבישיל וגאדש הקירמאב

 .קירבמ ךר רועמ םייושע ויפגמו הוורפ דפורמ ,רקי גיראמ ,ויתודימ יפל רופת ונטפק

 וא ופאק הזיאש ילבמ דלאוונכובב םגו ץיוושואב םג וילגר לע ויפגמ ודרוש סנ ךרדב
 םייסנכמה תורפופשל תחתמ םייובחו םידומצ וראשנ םה .םתוא קושחי רעטסעטלאקולב

 .ולגתנש דע ,הרודל םתא עיגה ךכ .םיספסופמה

 .םהילע ויניע םש ,ךירא םשב ינמרג (חצר לע ןודינ)קורי שלושמ לעב ריסא ,28 קולבה ןקז

 ךירא "רעטסעטלאקולב״ה ול ארק ,םיקולבה ןויקנב םיריסאה רתי םע דבע ברהשכ םימיה דחאב
 עוגר חור בצמב היה הלה .םייפגמה תרומת םיילענ ,בוט ןוצר לש היפכ ךותמ ןיפילח ול עיצהו

 םייניעהש הארנכ .ותוהמו ותוהז לע רבד תעדל ילבמ ,םינפ אושנ לאכ ,ריסאה לא סחיתהו
 ךותב תונדועמה וידעצו הדובעה לא וסחי ,ויתוכילה ,רוהטהו םימתה ןטבמו ברה לש תוקומעה
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 ברה לש וחומב .תועובשה גח לח וב ,ןויס שדוחב ןיידע ונייה .םשור וילע ושע ,תורדוהמה ויפגמ
 טקאכ לענה תפילש התיה םש םג .לאוגהו תור זעוב ןיב ןיפילחה תקסיע לש היצאיצוסא הצנצנ
 דמועש ומכ וחצמ תא טמיק ברה .רכממו חקמ תוכלה ,טפשמה ןשוחב רכזנ דימ .ןינק רמג לש

 החירפה חירו ןגה ,קולבל תיבה ןיב ברה קחרמה .אצמנ אוה ןכיה ןיבה אוה .יתכלה ךבס רותפל
 ודמעמ ןיב .ויעצפ לע פרקה ריינ לש תשובחתהו לוזילה ,רולקה חיר ןיבל- תועובשה גח ילכאמו

 לעבש ןבומכ .לוכי לכה קולבה ןקז ךירא ןיבל - סוחי רסחו םש רסח ,םינוא רסח ריסאכ אוה
 ןקז לש וילגרל רהמ שיח ורבע ברה לש ויפגמ .השעמה שיא היה ,ותגרדב ,קוריה שלושמה

 גוז ול ףיסוהו אוה וילענ תא ריסאה ברל ןתנ הלה .ודמעמו ויתודימ יפל ומאות שממ םה .קולבה
 .ךירא לש יתכלממה ןותיקה לע הנוממה ,ישיאה קולבה תרשמ ידיב תולפוקמ תויקנ םייברג

 לש םוי ותואמ ."ודנמוק רעגאל״ב עובק דבועכ ברה תא ץבשל ךירא גאד ,הלחמה ימי רמגב
 עבוטש״ה רזוע ןיעמ .םיפירצה ךותב דובעל עובק ריסא לש דמעמ ברה לביק ,ןיפילחה תקסיע
 ןקז ןחלש לע וראשנש םחלה תוסורפ תויראשמ תונהל לוכי היה ןאכ .(קולבה תרשמ) "טסניד

 ברה ילגר .הנחמה לש טירפתל לגרתה ןידעה ףוגה .ודילגה ברה לש ויעצפ .ןותיקבש קולבה
 תונקיידב השע ותדובע תא .ברה היה רדס בהוא שיא .ךירא לש םיילענל ןמצע תא ומיאתה

 תא יתדבע יחוכ לכב יכ... :רמאנש וחוכ לכב דובעל םדא בייח :ם״במרה ירבדב רכזנ .תונמאנבו
 אל אטבתה . םימש דובכ םושמ ...גוהנל םיבייח ונא ךכו ןבל לצא בקעי אבס גהנ ךכ "...ןכיבא

 אוה .הפצרה חוצחצבו םינרזמה תמרהב ול רוזעל ולדתשה ,תיבהמ והוריכיהש םישנא .םעפ
 .םינוממה תשירד יפכ רשי וקבו קיודמ רדסב ינשה לע דחא םינרזמה תא חינהל לדתשה ומצעב

 תא טילבהל ,דמעמלו עוצקמל וירבח ןיב עיפוהל ,28 קולבה ןקז ךירא היה לוכי ,הקסיעה זאמ
 טלורבש רוע ילעב םייפגמ "ןגרא״ל היה רשפא םוי לכ אל .חלצומ "ןגראמ״כ וירושיכו ונורתי

 חבטמהמ בונגל חילצהש ופאק .תדחוימ תועמשמ "ןוגרא" הלימה הלבק זוכירה תונחמב .הלאכש
 בונגל וחלשנ םיריסא ."ונגרא"־ דוגיבה ינסחממ םיבנוגה ."ןגראל עדוי" ארקנ היה ,םיכרצמ

 םהירבח ינפב ראפתהל ולכוי הלאש ידכ ,רעטסעטלאקולבה וא ופאקה ליבשב םיכרצמ ינימ לכ
 ול הנקה ,םירדוהמ םייפגמב .ס.ס ה ידרשמב ךירא לש ותעפוה םג .םהלש חלצומה "ןוגראה" לע

 תוחילש ןיעמ ,"םיקולא עבצא" הקסיעב הארו רכשנ אצי ברה םג .ןוגרא עדוי שיא לש דמעמ
 חבטמהמ לכוא איבהל קולבה ןקז ותוא חלש םימעפל .םייפגמ י״ע לוכי-לכה ידיב התשענש

 חופת .םדוקה םויהמ רשאנש לכוא ,םיקירה םידכה תמירע ןיב אצמל היה רשפא ןאכ ,יזכרמה
 ונבל רמשנ לכה .זפב אלוסי לב רצוא היה הז לכ .ףטשנ אלש קירה לכימה יקמעמב קובד המדא

 .ליוונז ודיחי

 בוט חור בצמב ותוא יתיאר .ברה םולש תא תוארל ונכלה ונלגרהכו הדובעהמ ונרזח דחא םוי
 לש תוקומעהו תוחלה םייניעה לש קרב ותוא תא תוארל יתלוכי בוש .ליגרהמ רתוי ,ןוצר עבשו

 תוכייחמה םינפה .יעובש ןחבמ תעשב םידימלתה תומשנ ךותל רדחש ץונצנ ותוא .תונחמ - םורט
 ךותמ .תופסותב וא ארמגב אלפנ שודיח רחאל ומכ קופיס ועיבה ,תואפו ןקז תורוטע םעפ ויהש
 תעדה תוחיחזב אטחי אלש העמק ההתשה "...?םויה ךילע רבע ךיא ,יבר ,בר" :ויתלאש הרגש

 יתלבק ,הפצרה תפיטשו םינרזמה תורוש רודיס ירחא ...אלפנ םוי יל היה םויה" :ךכ יל רמאו
 ,ה״ב ...הפ לע "רתיהו רוסא"לכ לע יתרבעו םינרזמה תומוח ןיב דדב יתבשיתה ,חונל תושר

 ...ה״ב

 .ערעטמירטסבש "ןרהא תיב" תבישיב ודמל רשא םידימלת ,םירענ םירשעכ ונייה הרוד הנחמב

 אוה ."יברעמ לתוכ"ןיעמ ונליבשב היה אוהו דקומה לע ולעש םהלש תובאה תא ריכה ברה
 הבישיב בשיתמ היה תורואה יובכ ינפל .דחוימה ונבצמב ןאכ אקווד ,תדחוימ תוחילש שיגרה
 .ויה אל םירפס .הפ לע ארמג ףד דמלמ היהו וביבס םינרזמה לע םיבושי וידימלתשכ תיחרזמ
 לע ראשנ וא דקומה לע הלע לכה .אצמנב היה אל שמוח וא ארמג ,הלפת רודס לש ףד םוש
 םידוהיה םיתבבש שדוקה ירפס .תויסנכ יתבו תושרדמ יתבב םירפסה תונורא לש תואבטצא
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 הליהקה יעוש לש ,ידוהיה תיבה ןייפאתה שורומרמ רוזיאב .םידוהיה שוריג םע ופרשנו וזזבנ
 שיא .םהידמול לש האובב ויה םמצע םירפסה .שדוק ירפס - םירפסה ןוראב םעה יטושפ לשו
 שורד ירפסב - םיתב ילעב םתסו םיקסופו אנליו ס״שב - םינדמלה .ורשכו ודמעמ יפכ שיא

 ןברק" ירודס ,"הנארו־הנאצ״ב הנייפאתה םישנה תואבטצא .ולש יברה ירפסו דיסח לכ .תודיגמו
 םידמול לצא .שטייט ירבעב תוריאמ תויתואב רסומ־טבשו ןושל־הנעמו "הניחת" ,"החנמ

 ונכש םה .דומילו שומיש בורמ תויתואה יטורמו םיפדה יעורק םירפסה אקווד וטלב ,םיקהבומ
 ויה תוחול-ירבשו תוחול - תניחבב ,תובהזומ תויתואב רייואמ רוע תכירכב שדח ס״ש י״ע דובכ

 םירפסה ירעש ךרד תונושה תויולגב "לייט״ל יתבהא דלי יתייהשכ .הז דצב הז ןוראב םיחנומ
 ,אנליוו ,אשראוו ,רימוטייז ,גרבמל ,בוקורטויפ סופד .תסנכה תיבב םיפדמהמו תונורא ךותבש

 תורוד לש םהיתובקע ,םידמולה לש םידירש הלגמ יתייה םירפסה יפד ןיב :טספדובו ןעיוו
 לש תורעש ,רוניכ ימינכ תוחותמ תוכורא תורעש וצבצב ,ןיליוגכ וביהצהש םיפדה ןיב .םימדוק

 ךות ושלתנו וטרמנש - תולזרוקמ תואפמ תורוחש תורעש .חרקכ תורופא וא גלשכ םינבל םינקז
 דומילה תא ווילש םיעבש םידמול .הידמולו הרעש הרעש .תופסות וא י״שר תנבהל ץמאמ ידכ
 ,הלבקה י״פע .עגעגתמ בוצע ןוגינב " םימי-ילכוא" םירוחב ,םיבער םידמולו חוחזו זילע ןוגינב

 שובל לש ךשמהו קלח םה .תוזוזג םיינרפצ ומכ הזינג הכירצ ,תואפהמ וא ןקזהמ השלתנש הרעש
 הזונג הצחלנש העורק תיציצ לש לדב הצבצב םימעפל .ןושארה םדא לש ותישארבמ ףוגה

 ימתכ :םינמאנ םידעכ וראשנ םיפדה ילושב .דמולה לש יקיבטה תיראש םע רפסה יפד ןיב היובחו
 תא וממחש בלחו הועש תורנ ימתכ ,םיפדה תא וריאהו וקלדש תויששע לש טפנו ןמש

 .םירקהו םיכוראה ףרוחה תולילב םידמולה לש םהיתועבצא

 םירפסה יפדמ םתוא לכ וחומב רגא ,אלפומה ונורכזב ,ותוישיאב ,שריה יבצ ל ריסאה ברה
 לכל ריזחה ,ךרפמ הדובע םוי רחאל םיסורפה םינרזמה לע ברה ביבס ונבשישכ .םהיתורצואו

 אלפנ היהו ,ארמגה לש דחוימה ןוגינב דחוימ םעט היה .םעפ לש דמולה םלצ תא םיבבוסה
 חנומ רפסהו ףדה וליאכ ףטשבו הלימב הלימ ,הפ לע טטיצ ברה ."םוקמ הארמ״ה תא עומשל

 וינפל ונאבה .ררובהו קסופה ונליבשב היה ןאכ םג .תואלמשוחמה ליתה תורדג לצב ןאכ ,וינפל
 "ןגריא״ו םילעהש 17-16 ןבכ םירענה דחאב ודשח ."הרות ןיד" קוספיש ונממ ונשקבו ,השעמ

 .תומוצע םייניעב בישקה ברה .ונעטש המ ונעטו ואב "ןידה־ילעב"ינש .ונכש לש םחלה תנמ תא

 ורטנס תא ןפח .קתש ברה .הפצוחב אטבתה ,תדבוכמ הרוצב וילא רביד אל ,דושחה ,םהמ דחא
 "...הנימ עמש ,יאה ילוכ ףיצחןמ" :ךכ רמאו חצמה תא טמיק ,וינפ תא רטעמ ןיידע ןקזה וליאכ

 לוכי התא הזמ ,ךכ לכ ףוצח ןידה־לעב םא" :אנקסמב תמייתסמה ארמגהמ הדוזיפא טטיצ אוה)
 .("...רדסב אל אוהש ןיבהלו עומשל

 םירכמהמ קלח ונאצמ אלו הדובעהמ ונרזח ,1944 ילוי שדוח תליחתב היה הזש ינמוד ,דחא םוי
 וא ךירלא הנחמל החלשנ ,ברה םהיניבו הלודג הצובקש ונל עדונ ."ודנמוק רעגאל״ב ודבעש

 םיריבעמ ויה םוי םוי .דואמ םישק םיאנת םש ויה .הרודל םיפנוסמ ויהש זוכיר תונחמ .ןגנוצרה
 היה הרודב .םינוממה לש תוכממ ועצפנ וא הדובע ידכ ךות ועגפנש םיעוצפ תורשע הרודל םשמ
 תיבב שבוחכ דבעש אפור ,ירגנוה ידוהי יפמ ונל עדונ 1945 ראוני תליחתב .יזכרמ םילוח תיב

 ונבל קתפ ריבעהל והשכיא חילצה אוה .תוכממ לובחו עוצפ רעיוורב אצמנ ברהש ,םילוחה
 תמירע לע הלטוהו האצוה ותפוג .רטפנ אוה העידיה תרחמל .וילא עיגהל היה רשפא יא .ליוונז

 תא הפוגה לע וידב ומשר "ינמרגה רדסה"יפל .םוירוטמרקב ,הפרשל םינכומ ויהש םיתמה
 רפסמה י״פע הפוגה תא ההיז "ודנמוק עגיניירנסארטש״מ ןיילק השמ יר .תמש ריסאה רפסמ

 תמ" ,ידוהי ,55577 ,סמ ריסא .דלאוונכוב־ץיוושואמ הרודל עיגהש טרופסנרטה לש ירודיסה
 ...שידק רמא השמ זר ...והכיה ימ עדונש "הוצמ

 הפרטצהו ה״שת תבט ח״כ ב הרודב םוירוטמרקה תבורא ךרד םימורמל התלע ברה לש ותמשנ
 .תורודה לכבש תוחרופה תויתואה לאו ןיפרשנה ןיליוגה םתוא לא
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 (בויב תולעת תריפח) "ודגמוק־טכאש״ג

 תבכרה תנחת תוביבסמ שיבכה תא ונללס .ונמדקתה "ודנמוק רעצעזנייטש״ב םישיבכה תלילסב
 רזפתהלו דקפמה םייסל ונדמעשכ דחא רקב .הנחמה לש הסינכה רעשל בורק דע (ףוה - ןאב״ה)

 ךרד הדוקפ הנתינ ,םיצבושמ ונייה הב הדובעל תאצל ,ולש ודנמוקה טלש םוקמל דחא לכ
 דובעל "ודמנוק טכאש״ל ,שדח ודנמוקל םירבוע (םישיבכה יללוס) "רעצעזנייטש״ה לכ :לוקמרה

 הנחמה חטשל ץוחמש תולודג תוכרבל הרבוח בויבהו לועיתה תשר .בויב תולעת תריפחב
 םירענ ,שיא 20 כ ונייה םהיניב .תונוש תוצראמ םיריסא ,שיא 60 - כ ונייה שדחה ודנמוקב

 ץיוושואמ ודנמוק "רעטסוש־רעדיינשה" לש טרופסנרטב ועיגהש הירעוה ידוהימ ,םירגובמו
 ויה ,המדאה הבעמב ,תועבגה תחתמ .ליתה תורדגל רבעמש תועבגה לע ונדבע .דלאוונכוב ךרד

 . ¥-2 ו ¥-1 םיליטה לש רוציה ילעפמו הכאלמ יתב

 םיריסאה םיטילשל ףסונב . םיחנומ םיבלכבו םיבורב םישומח .ס.ס ילייח ונילע ורמש ןאכ םג
 ויה םינושארה םיינש .("רעפואל״ה)ץרה חילשהו (רעטייבראראפ)הדובעה להנמ ,ופאקה : םהו

 תונחמל רהוסה יתבמ ורבעוה םה .חצר ןוגכ םיעשפ לע ונודנש ,םינמרג ,קורי שלושמ ילעב
 םיחרזא לועית־יסדנהמ םג ויה .םירחא םיאולכ םיריסא לע דוקיפ ידיקפת לבקל ידכ זוכיר

 תופמ י״פע תוריפחה ייוות תא ונמיס םה .תיעוצקמ הניחבמ הדובעה לע וחקיפש םינמרג
 ודבע ,תונחמב ואלכנש םידבע־םיריסא יפלא .ךיירה קפיס הדובעה חוכ תא .םינוש םיטוטרשו

 תפסותב םכשה רקובב ונלבקש םחלה תנמ .םיאמצו םיבער ונייה .ברעה דע רקובהמ ךרפ תדובע
 טיקשהלו בערה תא עיבשהל קיפסה אל ,סוס־רשבמ קינקנ םרג םישימחכ וא הנירגרמ תכיתח

 ומיאתה אל הדובעה ילכ םג .הדובע לש הז גוסל םינמואמ ונייה אל ,ךכל ףסונב .ןובאתה תא
 .וז הכאלמל

 תרוצ .תרנצה תא ןהב חינהל ידכ תולעת רופחל םיכירצ ונייה ,םישיטפבו םילמזיאב ,םישוכמב
 ונל התיה .ןמז לש היעב םהל ןיאו םהינפל ןיידע םהייח לכש םלוע יריסאל המיאתה הדובעה

 חונל ילבו הקספה ילב ,ינחצר בצקב דובעל ונב וקחדו וציאה דחא דצמ .םינוא רסוח לש השגרה
 אל הדובעה תטיש םג .םייואר יתלבו םייביטימירפ הדובע ילכ ונל וקפיס ינש דצמו ,דחא עגר

 רבגתהל ידכ דבל רתלאל ונכרטצה .ינמרגה םעה - ינקיידהו יטקרפה "םינודאה םע״ל המיאתה
 לש ךרואב םיהק םילמזאו םלקשמ ג״ק 3-2 ,םידבכ םישיטפ ונלבק .יעלס חטשב הריפח לע
 תטיש .לולסמה יוותב ועירפה םיעלסש תומוקמ םתואב ,בוצחל םיכירצ ונייה םהב .רטמ יצחכ
 וידי יתשב וא תחא דיב לימזאה תא קיזחמ היה ,רענ שממ םימעפל ,ריעצ ריסא :התיה הדובעה

 שיטפב הכמ היה רגובמ רתויה ריסאה .עלסה תא ררופל וא תתסל םיצור הב הדוקנל ותוא ןווכמו
 מ״ס םינומשכ לש קמועל עיגהלו רופחלו בוצחל םיכירצ ונייה תאזה הטישב .לימזאה לע דבכה

 .רתויו

 תופשפתשמ ויה ריסאה לש תועבצאהו קיזחמה לש תונמוימ רסוחמ לימזאה קילחה םימעפל
 שיא בשוי היה ,העבגה לעש םיצעה דחא לצל תחתמ ,המ קחרמב .רגינו םרז םדהשכ עלסב

 עזואה וצ וטסאה סאוו ,לקנעי ונ" :ונילא קעוצ היהו (למס) "רעריפ ראש־רעטנוא" תגרדב .ס.סה
 ונלקתנ הרודב .הלא םילימב שממ (ןטק ליחויר תיבב תישע המ) ..."לעכעוויירא - טכאמעג

 םירוזיאב הינבליסנרטב וררוגתהש "עשטיוד סקלופ״המ היה םאצומש .ס.ס ירמוש הברהב
 .תינמורו תירגנוה ,שידיי ירבוד םידוהי םיסלכואמ

 זוה שריה ,ר לש וינב ,זוה לאומשו בקעי־יכדרמ ,ערעטמירטסמ םיחא ינש ונתא ויהש ינרכוז
 .הלודג החפשממ וראשנ םהינש .17 ןבכ ןטקה ויחאו םישולש ןבכ היה ןושארה .בוסוק דיסח
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 לודגה ןבהמ שקבל באה קיפסה ,טשערימוגארד וטיגמ ונעגהשכ אוהה הלילב ,היצקלסל רותב
 .אבאכ ול גאדיש .ןטקה לאומש לע רומשיש

 ספת לאומשו שיטפה תא קיזחה בקעי-יכדרמ - גוזכ ודבע תוריפחב ןאכ םג .דחיב ויה דימת
 תועבצא עבראו לימזיאה קילחה ,שיטפה לש תוכמה תחאב . לימזיאה תא תונמואמ אל םיידיב
 ןבומכ .דיה רועב תויולת וראשנ רשב תוכיתח .םד התתש דיה .תומצעל דע שממ ופלקתנ דיה

 .המודכו יוטיח לזונ ןוגכ הנושאר הרזעו השיבח ירמוחל וגאד אל םינמרגהש

 לע םייולת אליממ ויה םידוהיה לש םהייח .םיריסאה לש םהייחמ םירקי רתוי ויה םירמוחה
 ונלוכי אל .םינוא־ירסח ונייה .הדמשהו לוסיח ינפל םידמוע ונייה רחואמב וא םדקומב .המילב

 ידכ ,בורקמ תוארל תכללו הדובעה תא קיספהל וליפא ונלוכי אל .ותקוצמב הזה רענל רוזעל
 .ןשקעה עלסה לעו לזרבה לימזיא לע רגינש םדהמ רקי רתוי היה ןמזה .הצע יהשוזיא תתל

 ,זאל רעממיא" תופילצבו תוקעצב וקחדו וציאה ("רעטייבראראפ״ה)הדובעה להנמו ופאקה
 !!!"ןכאמ רעטייוו רעממיא ,ילאד רעממיא

 .לאומש ןטקה חאל ול רוזעל לוכי המב עדי אל ,תוצע דבוא היה לודגה חאה

 ,לימזיאה לש רוחשה לזרבה לע רגינש םדה עבצ .וב קבדנ וליאכ ,םד חורמ לימזיאב קיזחה אוה

 .עוצפה רענה תא רתוי דוע דיחפהש ההכ עבצל ךפה

 דחא .אוהה עגרב חיגהש .ס.ס ה רמוש ותוא השעמ לע יתבשח םימעפ הברה - זה יכרד ילתפנ
 רוזיאבש "עשטיוד סקלופ״ה םתואמ היהש הארנכ תירגנוהו תינמור םג רבדש .ס.ס ה ירמושמ

 .םידוהיה תא בטיה וריכה םה .ץיוושואב םג םהב ונלקתנ .ס.ס ה תורושל ףרטצהש הינבליסנרט

 םעפ לכ .םיטלשנהו םיטילשה ןיבש תוגהנתההו םיקוחה לולכמב בלתשה אלש השעמ השע ןאכו
 היהש לקנעי-יכדרמ לודגה חאה לא שגינ אוה ...?ךכ לע האר המ - האתשמ ינא וב רכזנ ינאש
 תותתושה תועבצאה לע ןתשהו דצב רענה תא חק" : תינמורב טקשב ול רמאו תונותשע דבוא

 ליעומ היה הזה "יוטיח״ה .תופלוקמה תועבצאה תא ףוטעל פךק־ריינ תכיתח ול טישוה "...םד
 ,"ודנמוק־רעדיינש״ב ודבעש םירבחל תשגל היה רשפא ברעב .הדובעה םוי רמג דע תוחפל

 .העוצפה דיה תא ףוטעל דב תכיתח גישהל

 שי" :ל״זח תרמא תא יתוניבה ,אוהה עגרב "םודסב קידצה" .ס.ס ה שיא לש רידנה השעמב
 (...פךק-ריינ תכיתחב) ..."םירסמ עגרב ומלוע הנוק

 ונמשנ ,םיעלסה ועירפה םהב םיעטקה םתוא לע ונרבגש ירחא .תולעתה תריפחב תונמוימ ונשכר
 םישרשה לש חירה ,המדאה לש תורירקה .תוביטר הגופס החוחת המדאב ונרפחשכ החוורל

 .הוקתו חוכ ונב וחיפה בחטה חירל םיעוגעגה .םהה תודשה תאו םירפכה תא ונל ריכזה ,םילעהו

 תולעתה־תפשל התוא איצוהל ,המדא לש םיינפח םורעל ,ףפוכתהל ונלוכי ,רופחל ונקמעהש לככ
 .ונילע םיחקפמה ןיעמ םירתסומ ונייהשכ חונל ונלוכי ךכ ידכ ךותו

 "היצזילאנאק -ודנמוק־טכאש״ה ,תולעתה תביצח התיה ,הנחמב תונושה תודובע לש םגוויסב

 ,ההכ הקשמ רטיל יצחכ ,םירהצה תועשב לבקל םיאכז ונייה הז ללגבו השק הדובעל תבשחנ

 רמגב ,ברעב םילבקמ ונייה ,םחה לכוא תרעק ,תירקיעה הנמה תא .הפק־הירוקייצ םעטב ,קתוממ
 .ךרפמה םויה

 השולש דוע םע יתוא חקל - ודנמוקה לש "רעפואל״ה ,ץרה חילשהו בוטה ילזמ לזמתנ דחא םוי
 .האיצמה לע יתצפק .ונלש הדובעה םוקמל הנחמה לש חבטמהמ הפקה ילכימ תא איבהל םיריסא

 תא יתחתמו ינתומ תא יתסניש .הריפחה לש הקספההמו הכילהה םצעמ תונהל ידכ רהמ יתצר
 לצא היצקלסה לש ברע ותואב ומכ טעמכ ,דיקפתל "יואר" היהאש ידכ ,הכומנה יתמוק אלמ

 .ילגנמ

 תשולש י״ע יתדמענ ,ירבג ץמוא אלמ .הכילה העש יצחכ לש קחרמהמו דכה לקשממ יתדחפ תצק
 אוה .ליבומה היה ופאקה .הישימח ונייה .תונחמה יריסא ידעצב ונדעצ .ץרהו ופאקה םירבחה
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 ונייה .חבטמ-ופאק ורבחמ הנשד החורא ומצעל "ןגרא״ל לכויש הוקתב הארנכ ונילא הולנ
 ירמוש ןתיב לודג ףירצ דמע ןאכ .הנחמה לש האיציהו הסינכה רעש תרקב תא רובעל םיכירצ

 .םיריסאה לש הסינכהו האיציה לע םייניע עבשב וחקיפש ("עבוטש־ןטסאפ״ה) .ס.ס ה

 םיריסאה תנזואמ הרושב ,ודי לעשכ דרומ עבוכב בציתמ היה ופאקה :העובק התיה הרודצורפה
 ךכ זסמ ריסא 4ודנמוק טכאש4 ופאק" םר לוקב זירכמ אוהו שאר יוליגב םוד ןכ םג םידמוע םלוכ

 תינשנ התיה ,םידכה םע םירזוח ונייהשכ "...הנחמה לא סנכנ ,םיולנ םיריסא השימח םע ךכו
 ...הנחמהמ םיאצוי םיריסא השימח םע ...יסמ ריסא הזו הז ...ופאק :הרודצורפה

 .תוליעפו םייח קקש הרוד הנחמ .םיירהצה תעש וז התיה .חבטמה ןוויכל ונדעצ שפוח תשגרב

 לע םיעבוכבו םיקתקתמ ץע ילענב ,םירפסוממ םיווקווקמ םידמב םיריסא לש תוצובק תוצובק
 .הדובע תומוקמ ינימ לכב םירזופמ ויה ,שארה

 המדא יחופת קרמ ,ןדע ןג םעט לש תוחיר ,םידאו ןשע וטלפ ,יזכרמה חבטמה לש תובוראה
 תונועמה םהינפו תוזרה םהילגר תא וכרש םיריסא יפלא .םייריחנה תא וריג ,םיליבהמ

 םולח תומשגתהל ־ תולכ דע , תישירח הליפת םלוכ בלב .חבטמה תובורא ןוויכ לא תובערומהו
 קוחרמ .םי בלב תפרוטמ הניפסל הלצה יעלסכ תוטלובה המדא יחופת תוכיתח הבו קרמה תרעק

 ירבחב יתאנקתנ .עבטמה לש ינש דצ ןיעמ - םוירוטמרקה תבורא תא וניאר
 המדאה יחופתו קלסה לש םחוחינו םלבה תא םושנל ולכיש " ודנמוק-רעגיניירנסארטשה״מ

 תובוחר אוטאטב קסעש ,לרפ השמ לדייז ,בוטה ירבח .ףדונ םחירו םיקנעה םהידוודב םיפצה
 חבטמה תברק תא אטאטל ועיגי םיירהצה תועשבש ךכ םנמז תא םינווכמ םהש יל רפיס ,הנחמה

 הבזכאה תניגנמ ,עבושה תוניעמ תא םיעימשמה קרמה ידכ קושקשו לכואה תוחירמ תונהל ידכ
 .םוי םוי ,םשגתמ אלה םולחהו

 תוליעפ התיה ,םיבערומ םיריסא ףלא רשע םיינשכל םחה לכואה תנמ קפיסש חבטמה ביבס
 תותלדה ירוחאמ .לכואה לש קותמה חירה לא וכשמנ ,םינושה םיאופאקה םג .תינתחדק

 שיא ול היה דיקפת לעב לכ .םיריסאה לש יסיסבה ןוזמה ןובשח לע תואקסע ושענ תוירוחאה
 ןוזמ יכרצמ חירבהל ידכ ,םנכתו םלקשמ תא םצמצו םיריסאה־םידבעה לש תונמהמ ץצקש ולשמ

 .ורקיב ץפחש ופאקה לא וא רעטסעטלאקולבה לא ריבעהלו

 םג היה חבטמה לש ירוחאה דצב ןאכ .ונלש הפקה תנמ תא לבקל וניכח תאזה הלומהה לכ ךותב
 ־ םויה לכואה תונמ תא ףירצו ףירצ לכל םיריבעמ ויה םהב םילכימהו םידכה לש ןוסחאה םוקמ

 .םילכה תפיטשל םירבוחמ ימוג תורונצ םע םיזרב לש הרוש התיה ןאכ .תימוי

 םירומא ונייה וב ,הפיטשל קיר דכ יל טישוהו אצי בהלושמו ןשודמ יסור חבטו החתפנ תלדה
 רתימ המ קחרמב ,םיזרבה ןוויכל תוזירזב יתצר .ונלש ודנמוקה ליבשב הפקה ,לזונה תא לבקל

 וראשנ ,לוכיבכ קירה דכה תיתחתב , בהזמ רקי רצוא ,םולב רצוא יל הלגתנ ןאכ .םיריסאה ירבח
 וכותבו רק שורק קרמ :ימולח לכוא םא יכ ,לכוא םתס אלו .םדוקה םויה לש לכוא תויראש

 םיעגר םתואב ץיקהב םלוחה ריסא לכ לש םייוואמ םולח . תוירטא תבורעתב המדא יחופת
 ךימסה קרמהמ לבקל הכזיש הליפתו םולח .ברעב קרמה תורעק תא לבקל רותב דמועשכ םירקי
 - ןקנקה תיתחתב יתועבצאב עגונו שמשממ ינא ןאכו .המדא יחופת תבורעתב דודה תיתחתבש

 .ילש אוהו - םימעט ףלא לעב ינחיר ךימס לכוא רטיל ינשכ

 תוריהמב יתעלב לכ םדוק .יקנה קירה דכה תא שקביו יסורה חבטה אצי טעמ דוע .קחוד ןמזהו
 וכפה ידי תופכ .הפה ךותל דכה תיתחת ןכות תא יתירע .ףכל ךפה ידי ןפוח .יתלוכיש המכ

 שורק קרמב םיפוטעה קלסהו המדאה יחופת םע רקיעב ותוא יתאלמו יעבוכ תא יתדרוה .תוקצמל
 דכה תא ףוטשל ורזע םה .הלדנ יתלבה רצואהמ ונהיי םה םגש ירבחל יתארק .סמנו ךלוהה

 .הפקה יולמל ותוא ונרזחהו

 םייאל לחה אוה .לכוא ובו יעבוכ תא קיזחמ ינאש הארו אצי ,עשרה ,ינלופה רעפואלה ־ץרה
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 הציפ עבושה תשגרה ...עבוכה תא ןודזב יתלקלק ,ךיירה שוכרב הלבח רמולכ ,'זטובסב - ילע
 העברא ונייה ,האיציה רעש ןוויכל הפקה ידכ םע דועצל ונלחתה .ץרה לש םויאה לע יתוא

 ליעמל תחתמ ,הזחה לא יתצמיא הינשה דיבו דכה תא יתקזחה תחא דיב .ופאקהו ץרה ,םיריסא
 היה רוסא :אוהו הנחמה ילהונ תא ןובשחב יתחקל אלש יל רבתסה .שורק קרמב שודג יעבוכ תא

 דע עבוכה תא דירוהל בייח היה זא קר ריסאה לא שגינ .ס.ס ה שיאשכ .עבוכ ילב בבותסהל
 יוליגב הנחמה רעשל יתעגה ...עבוכה תא שבח בושו ("ןכאמ רעטייוו") "ךשמה"ול רמא הלהש

 םע הנחמה ןמ אצוי ...ךכו ךכ רפסמ אוהש ול חוודל .ס.ס ה רמוש לא שגינ ופאקה .שאר
 עבוכה ןכיה" .עבוכ ילב אוה דחא ריסאש ןיחבה דימו קודבל אצי .ס.ס ה לייח .םיריסא השימח
 תא יל וכשמו ילא ושגינ םהינש :הערה ילע החתפנ דימ ...ופאקה תא לאש ?"אוהה ריסאה לש

 תזעה ךיא" :חורצל ליחתה .ס.ס ה שיא .םידדצה לכמ ףטונו בוטר אוהשכ קרמה אלמ עבוכה
 יפ לע "...תימהל יתד תחא" ,ילרוג ץרחנ ןאכש חוטב יתייה ."...!?ךיירה שוכר תא תיחשהל

 ." ,זטובס" ףיעס

 רמוש .סנכהל וא תאצל םהיריסא םע םיאופאק וכיח רעשה ידצ ינשמ .קקפ הוהתה םייתניב
 יב טועבל לחהו תוכמסהו המוהמה תא לצינ ופאקה .יוארכ יב לפטל קיפסה אל .ס.ס שיא רעשה

 .ךרדה תא תונפל ,האיציה ןוויכל יתוא ףוחדלו

 תא סיפהש דע ,תוטיעבבו תומר תוקעצב ונתעברא תא ףחד .ילע םייאמכ ויפורגא תא םירה אוה
 עגרב .תוכז ףכל ופאקה תא ןודל השגרה יל התיה .רמשמה רדחל ךלהש .ס.ס ה שיא לש ותעד

 ליצהל טילחהו םימחר לש קיז וב ץנצנו הילא יתעלקנ ןכסמה רענה ינאש הנכסה תא ןיבה םייוסמ
 רמשמה שיא לא תונווכמ רתוי ויהש תוחירצהו תוכמה י״ע ףרוטה .ס.ס ה לש וינרפצמ יתוא

 ."עשופה" רענל רשאמ

 הפקה דכ תא יתדרוה .םינורחאה יתוחוכב יתעגה .םחה הפקל וכיחש םיריסאה לא ,העבגל ונעגה
 ."אובי ךשמה״מ יתדחפ .ופאקה לש ויטבמב לקתהל אלש ידכ הדצה יתכלה .אלמה יעבוכ ידיבו

 .יעבוכ תא יתפטשו לכואה תיראש תא יתלכא .תולובחה ינפ תא יתבע

 איצוהש יסור ותואב דימת יתרכזנ ,תומלו תחא םעפ עובשל הזע הקושתו ןואמצו בער לש םימיב
 לש םימי דועל הרקתלו ינמז רשואל יל םרגש עבושב .ויתחתב לכואה תויראש םע אוהה דכה תא

 לש ופאקל הדות ריסא יתייה "... ביטימהו בוטה תכרב"לש תועמשמה תא יתוניבה .לזמ
 ויתוטיעבו ויתופיחד ידי לעש ןוכנה םוקמבו ןוכנה עגרב יתוא תוכהל עדיש ודנמוק ־ טכאשה

 "חילשה"ופאקה היה "המשל אלש" ךותמו רעשה רמוש .ס.ס ה שיא לש ומעז טבשמ יתלצינ

 "...ךיירה שוכר תתחשה"לע ןידל יתדמעוה אלש
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 .רענה לדייז ורזועו ,וקזח השמ ,ר

 תומוקמ ינימ לכב ץבושו רזפתה ,דלאוונכובו ץיוושוא ךרד הרודל עיגהש ונלש טרופסנרטה
 םינוש םימע ינב םיריסאמ םיבכרומ ויהש זוכיר הנחמ יחנומב ("הדובע ודנמוק") הדובע

 :םיאבה תומוקמב הרוד הנחמב םיצבושמ םידוהיה ויה ינורכז יפל

 .זוקינו בויב תולעת תוריפחב וקסע - 11 ודנמוקטכאש"

 ורצי םש ,םילנוטב ,המדאה הבעמב ידוסה קשנה לש רוציה תומלואב ודבע - 80 ודנמוקטכאש"

 לכ ,הליל תרמשמו םוי־תרמשמ ,תורמשמ יתשב ודבע םה .¥־2 ן ¥-1 םיליטה תא ונבו
 ךרדב .תמייוסמ הפוקת םש דבע ,ערעטמירטסמ ברה ןב אנהכ ליוונז ירבח .תועש 12 כ תרמשמ

 .םירחא םיריסא ופרוצ םהילאו הקינכמב עוצקמ ילעבו םירגסמ ,םיסדנהמ הברה םש ויה ללכ

 םירוחש ויה םהידגב .םשל ורדח אל שמשה ינרקו םויה רוא .המדאה הבעמב ויח םה ןמזה בור
 .םינמושמה הדובע ילכמו תונוכמ ךמשב םימתכומו םיקירבמ

 .הנחמל ביבס םישיבכ תלילסב ודבע "ודנמוק רעצעזנייטש"

 םה .םיירעוהה םיטרופסנרטהמ םיריעצ םירענ הברה ודבע ןאכ ,"ודנמוק-עדימ-לעפאטראק"
 םירדסמ ויה : תאזכ התיה הטישה .ףרוחה תארקל המדא-יחופת רומישבו רובצימב ודבע

 םהילעו רטמ הבוגו רטמ בחור ,תכראומ הדימריפ הרוצב תוכורא תורושב המדא יחופת תומירע
 לש רופכב קזניי אלש קריה לש ומוח לע ורמש המדאהו שקה .המדא־שק־המדא־שק תבכש

 לש תדחוימ הרימש התיה .זוכירה תונחמ לכב ידוסיו בושח ביכרמ היה המדא חופת .ףרוחה
 םולחל עיגהלו רותחל תולובחת ינימ לכב וסינש םיבערה םיריסאה ינפמ הלאה תודימריפה

 .םילשובמ המדא יחופת - ףסכנה

 .יליוו ופאק תוירחאבו ודנמוק ־יירנטרעגה תברקב היה ןוסחאה חטש

 ויה ללכ ךרדב .ץצחו תפז תלבוה ,םישיבכה תופיז לע תיארחא "114 ודנמוק עירעטלאפסא"

 תונוכמ םיליעפמה ויה םה .הנחמה חותיפב םינלבקכ ודבעש םיינמרג הדובע־ילהנמל םיחפוסמ
 .םישבכמהו הסיחדה

 הנחמה חותפל םלג ירמוחו ןינב ירמוח ואיבהש אשמה תובכר תנחתב ודבע ,"ודנמוק־ףוה ואב"
 םידחוימ תונורקב ורבעוה תווסומה תורהנמה יחתפמ ,ןאכמ .םיליטה לש רוציה תשורח תלעפהלו

 .םהידעיל ,ץע יקושיח לע

 שק ,הקסה יצע םש ויה .םוירוטמרקה ירוחאמ רדוגמ חטשב ודבע םה :"ודנמוק ףוה־ץלאה"

 היה ,םידחוימ םיסכט ילב תומל ןודינש ריסא .הילת־ינקתמ םג םש ויה .םנוקיתו םינורזמ יולמל
 תא םיטישפמ ויה ןאכ .ףוה־ץלאהב קרזנ היה המודכו הדובע-תנואתב תמש ריסא .ןאכ הלתנ

 .םוירוטמרקל ותוא םיריבעמ ויה ןאכמו ורפסמ תא םורעה ףוגה לע םימשור ,וידגב

 .ןאכ דבע טגיסמ עיר שובייל ןב לאקזחי ידיאה רפוסה ,בוטה ידידי

 םלכ .היצקטורפו לזמ ינב םיריסא ודבע ןאכ .הקפסאהו ןוזמה ןסחמ - "ודנמוק רעמאק-עטערעג"

 קר אל םייניעה תא עיבשהל ולכי .םחל תורככ יפלא תוארל וכזש םינושארה ויה םה .םהב ואניק
 םה .הנירגרמה תוליבח תא ופטילו םימחלה תא וששמ םהידי .םירחא םיכרצמב םג םא יכ םחלב

 ישנא .םחלה תא ופא וב רונתה לבה תא ומשנו םחלה חיר תא וחירהש םירשואמה םיריסאהמ ויה
 לע םינוממה .ס.ס ה ישנא לש םפאל תחתמ ושענש תואקסעה דוסב ויה , רעמאק עטערעג

 לש תולופנה םייחלהו תויובכה םייניעה ןיב רישי רשק היה .תונחמה יריסא יפלאל ןוזמה תקפסא
 . םיבערה םיריסאה לש םתחלצל עיגהש קרמהו םחלה תונמו ןוזמה ןסחמ ןיבל םינמלזומה
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 ביבס םיחטשב ןוניגב הקסעש םיריסא לש הלודג הצובק תאז התיה - ״135 ודנמוק־יירנטרעג"
 הרוצב ,םיחרפ לודיגל תוממח ונבש םיריסא־םיחמומ ויה .הנחמה רעשל רבעמ .ס.ס ה הנחמ

 תאוצ תלבוהב הקסעש הלודג הצובק התיה יירנטרעגב םיריסאה ןיב .הנחמה יאנתב תיביטימירפ
 ."רעגערט ־עסייש" - תוקריה יחטש לוביזל םדא

 תורככ אוטאטו ,םישיבכהו תובוחרה ןויקנ לע תיארחא התיה - "ודנמוק-רעגיניירנסארטש"
 .םיקולבה ביבסו םידקפימה

 וירחא ,ופאקה דמע ודנמוקה שארב :םיאבה םידיקפתב לוהינ תווצ היה ,הדובע ודנמוק לכב
 לכל ."רעפואלה" - ץרה-חילשהו "רעביירשה ״ - ריכזמה ,"רעטייבראראפ" - הדובע-להנמ

 ןותנ היה הדובע ודנמוק לכ .ודיקפת־ודמעמ ספדומ היה וילעו לוורשה לע טרס היה דיקפת לעב
 .הצובקו הצובק לכ לע ורמשש .ס.ס ירמושל ףסונב ,בר יפ לע עוצקמ לעב ,.ס.ס ה לש ותורמל

 ילעב ידיב ןותנ היה ודנמוקב טושפ ריסא לכ .חוכו הטילש ילעב ויה ,םידיקפתה ילעב םיריסאה
 תוירזכאל םידחוימ םירושיכ הארה ופאק ןוגכ דיקפת־לעבש לככ.דסחל וא טבשל םידיקפתה

 ישנא לש םנוצר תועיבשל דיקפתב ראשהל תוחפל וא "םדקתה״ל םייוכיס ול ויה - םייוניעלו
 .ס.ס ה

 ןיב ראשנ אוה .רפכבש הקניפסו ץינשיו ידיסח ןיב דדוב רמטס דיסח היה ,ףישמ ןיילק השמ ,ר
 לש טרופסנרטב הרודל עיגה אוה םג .ץיוושואב היצקלסה תא ורבעש םיטעמה םירבגה

 .ודנמוק-רעגיניירנסארטשב ןאכ ץבושו "רעטסוש-רעדיינש״ה

 ־םינושה םימעהמ םיריסאמ בכרומ היהש הזה ודנמוקב .ףישמ לרעפ השמ־לדייז רענה ףרוצ וילא
 ירודיסה רפסמבו (ןרעוא) 11 תואב בוהצה שלושמה ילעב םידוהיה םיריסאה ינש וטלב

 השמ געריא זא" )ןקזה השמ דוד ול וארק תירעוה ירבוד םידוהיה .(ףלא השימחו םישימח)
 ליגב םישנא ,זוכירה תונחמב לבא ,םינש םיינשו םיעברא ןבכ היה וליג יפל םנמא .("ישטאב

 .15 ןבכ היה לדייז רענה .ןקזה רמולכ - "ירטס"יונכה םהל היה הנש םישימחל םיעברא ןיבש

 .אטאטמו הצירמ ,העי ולבק םש ,םילכה ןסחמ לא ואצי דקפימהמ .םיינש לש תווצ ויה םה

 הלוכיש תלוספ לכ ףוסאלו םיימינפה םישיבכב בבותסהל ,הנחמה יוקנל ףסונב ,היה םדיקפת
 לא ףסאנה רמוחה תא םיאיבמ ויה םה .המודכו םצע ,שק ,לזרב ,ץע לש לדב :ןוגכ תלעות איבהל

 .םלג רמוחכ תשורח יתבל חלשנו לכה תא וזרא םש ."ודנמוק ףוה ־ץלאה״ה

 .תוחכונ דקפימ רמג םע רקבב םדקומ ליחתה הדובעה םוי

 .הדובעה םוקמל םשמו ולש ודנמוקה לא ריסא לכ דעצ םידקפמה שרגממ

 ,ר .דובעל דימ ולחהו אטאטמה םע הצירמה תא ולבק םש םילכה ןסחמ לא ודעצ לדייזו השמ זר

 תיבב דוע היהשכ ,זא לש תידיסח תובהלתה התואב הנחמה תובוחרב בבוסמ היה דיסחה השמ
 בייח אוה תושפנ תנכס תמחמ ,ןיד יפ לע . םיחדינה םירפכב תיציצו םירפס רוכמל בבותסמ היהו

 .ס.ס ה תאו ופאקה תא תוצרל ךירצ אוה .ותונמאנ תא תוארהל ידכ וחוכ לכב דובעל ןאכ םג

 הצירמה תא ףחוד היה רענה לדייז .ולשרתי אלש םיריסאב ץיאהל ידכ לוגרפה םע ובבותסהש
 ו״ח לשכיי אלש תונדקדב אטאטמ היה תורעוב םייניעבו תוקמוצמ םינפב ןקזה השמו הפשאה םע

 רסח םוקמב ,ןאכ םג הצר ןקזה .םיעשרה לש תושלובה םייניעב ספתיי אלשו איהש לכ הפשאב
 םגש תוארהל - לואשה תובהל ועקב לעשו דעצ לכמש םוקמ ,תוירזכא תורהנ ףוטש ,םימחרה

 תושעל ותעשב בויאכ הירעו םורע אוהשכ ,ןאכ אקווד ,לדתשה אוה .דסח ירעש ולעננ אל ןאכ
 תא שיגרה ,םימורמב בשויה לש םינפה רתסה יקמעמב ,לפואה ךסמל רבעמ ןאכ .דסח ישעמ

 דגנכ תמליא הסרתה וז התיה .תונשקעב וב דומעל טילחהו םינב לע םא תדיקע לש ןויסנה תמיא
 ןימאה ובל לכב .היה םימת .והובו והותל םלועה תא ריזחהל טילחהש "ץראה לכ טפוש"

 .םירחא לש םידסחמ הנהנ ,שמחה ןב ליריאמ םינוקזה ןב םג םש ־יאש
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 ,הרשע עבראה ןב הימחנ ונבו אוה קר ראשנשכ ,ילעמ ליל ,אוהה הלילה לש היצקלסה רחאל

 םע שגפנ יתמ השקבב יל רומא " ,שידיי רבוד ידוהי ,ונב ולפטש םיקיתוה םיריסאה דחא לאש
 םישפט" :ול הנעו תלצלצמ יחל-תריטס ףוריצב הבושת ול ןתנ הלהו "?...םידליהו םישנה
 ןיא ןיוש ךיז ןטארב רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא) "...רבכ תולצנ םכלש תוחפשמה ,םיירגנוה

 ןב תא ללוכ ,רפסמב השש ,וידלי ,הירוה ,הטיי הריעצה ותשא תא ריאשה םש .(...ןוויוא
 רבכ ליחתה התע הז .תורחשמ בהז יציפקכ תולזרוקמ תואיפ םע דמחנ דלי .ליריאמ םינוקזה

 ...שמוח יקוספ ארקל

 ול היהיש דחא לכ גאד תאז לכבו לימרת וא קית קיזחהל ריסאל ול היה רוסא ,הנחמה יקוח יפל
 קד טוטרמס ןוגכ ול רקיה "ושוכר" תא קיזחה םש .דגבל תחתמ רתסומו רתלואמ רורצ הזיא

 אוהה רורצב .הנירגרמה תחירמל וא םחלה ךותיחל תזחשומ םוינימולא לש תידי ,םחלה תפיטעל
 לזרב טוח תכיתח היה ךרע לעב ץפח .קרמה תאימגל ףכה תא וריתסה ,רתלואמה סיכב וא

 .הלקלקתנש ץעה לענמ םרפהל הדמעש לענה תיילוס תא קדהל קחדה תעשב שמישש

 .םולבו שודג רצוא ,ח״מג לימרת ןיעמ היה (תירגנוהב ,השמ דודה) "ישטאב השמ"לש ולימרת

 םיילגרה ביבס ךורכל טוטרמס ,העוצפ לגר שובחל :ןוגכ םינושה םישומישל םיטוטרמס אלמ
 דגב אילטהל טוטרמס .ץעה ילענב תולביה ףושפש לע לקהל ,עשיה ירסח םירענה לש תופחיה

 ריסא .תואיצמה רקי ויהש םיכרצמ ינש ,קבט תצק ,חלמ ץוצמק רורצל דב תכיתח וא עורק
 .ראווצה תפיטעל דב תכיתח ולש לימרתה תיתחתמ השמ 'ר איצומ היה דימ - ןנטצהש רגובמ

 ךפה ,שיתמה הדובעה םוי םותב ברעה דקפמ תעשב .ןמוזמו חותפ דימת היה ח״מגה לימרת
 ."הנושאר הרזע תנחת"ןיעמל לימרתה

 .(תמא לש דסח תולימג) - א״שחגב לפטל דחא שיא לש דסומ תויהל - ומצע לע לבק תאז דועו

 םיחצורה ןוטלש ,םיקורי םישלושמ ילעב תכלממ ,הרוד הנחמ לש םוניהיגב ןאכ אקווד
 שידק" רמול טילחה השמ 'ר - לוגרפ ףניהב תומו םייח יבצוקו םיניילתה תוכלמ ,םיעשופהו

 .םידוהיה םיתמה ירחא "םותי

 תאצמ םלבסו םחוכ תסיפא .ודנמוק "ףוה ץלאה" ה ךרד הרבע םיריסאה לש הנורחאה םכרד
 ירה יכ ,ינמרג רדס י״פע להנתה - םוירוטמרקל םיליבומה תלגע לע םתלעה דעו המשנה

 חפנש ריסא םתס וא ןמלזומ , תומל ןודינ ,הדובע תנואתב גרהנש ריסא ..."ןייז זומ עונעדרא"
 תא םימשור ויה ןאכ ."ודנמוק ףוה ץלאה"ל הפוגה תא םיריבעמ ויה ,הלחמ ךותמ ותמשנ תא

 לכל ועיגהש תובוחרה יאטאטמ .םוירוטמרקל םשמו רוחש וידב המורעה הפוגה לע ורפסמ
 השמ ירשכ .תדחוימה הלגעה לע ןתוא סימעהל ורזע םה .תופוגה תא תוארל ולכי ,הנחמב תוניפה

 םיטרופסנרטהמ ידוהי לש איהש חטבל עדי "...ףלא השימחו םישימח"ירודיסה רפסמה תא ההיז
 השמ היה - תודוקפלו הריפסל םיכחמו םידמוע ויה םיריסאה יפלאשכ ,ברעה דקפימב .םירגנוהה

 דהדהמ היה ולוק "...הבר הימש אהי ןמא" רמול השימח לש תורושב םידמועהמ שקבמ ןקזה
 םידוהיה ידירש ןיב ןאכ "...הבר הימש שדקתיו לדגתי" ...לוקמרה םוזמז םע דחי רסנמו

 אוה .המחנל קוקזה םלוע לש ומותיכ השמ 'ר שיגרה ,תכלשב םיצעכ תוענה תומצעה תמירעו
 ,תונבומ אל םילימ ,שידקה לש םילימה תועמשמב תלפוקמ לארשי םע לש ותומתיש שיגרה

 "עלורטנוק עזואל" לע עידומו דהדהמ לוקמרה היה םימעפ הברה .חותפה רבקה לע תורמאנה

 ןוגראב קוסע " השמ דודה" היה זא קוידבו ,ץחרמה תיבל תנגרואמ הכילה וא (םיניכ תקידב)
 ליטש" - "םוד דומע" תדוקפ תעשב תוכמ גפס םעפ אל ."שידק" תרימאל םישנא הרשע

 השוע" ל עיגמ היה זא קוידב ."רריפ רעגאל״ה יפמ "גנוטכא" הדוקפה תחירצב וא "דנאטש
 תורוש לש " עונעדרא" תאו "הישימחה" תא רבוש היה רוחאל הדיעצ תעשבו "וימורמב םולש

 די

 .דקפימה

 יתלב ןוירש ןיעמ ,םיינוימדה םיקדה םיטוחהמ השמ ריסאה ול הווט תירזכאה תואיצמב ןאכ
 םלוע םייקל לכויש ידכ ,ירבדמ ןנע דומע ,ותא תכלהמ הציחמ ןיעמ וביבסו ומצעל םיקה ,הארנ
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 ,ינוימד ליבש ומצעל ללס ,הנחמה ישיבכ לש רוחשה טלפסאה לע .תווצמו דסח לש םצמוצמ
 לא תבשה ןחלושמ .שוטנה ירפכה תסנכה תיב לא ברחה ותיבמ ותוא ליבומ היהש ,חלודבכ רורב

 . םידרזה אטאטמ םע ךלהתה ,שאו ןנע לש תינוימדה העובה ךותב .םחלה תנמו םיריסאה ישגרד

 .רתומה לובג דע תוהימתו תויהת תוגשהו תונורכז הלעמ היה םש

 השמ זר ,הז דצב הז - םיספסופמה םידגבבו ץעה ילענב םיעטרקמו םיכלהמ ויה םיבר םישדוח
 יקרפ םיארוק ויה הדובעה ידכ ךות ,ןיבל ןיב .םילמלממו ךולה אטאטו ךולה ,לדייז רענהו ןיילק

 םידרוי ויה הליהקה ינב ,ץיקה ימי לש תוכוראה תותבשב ,רפכב םש .זא וגהנמכ הפ לע םיליהת
 .םיליהתה רפס לכ תא רומגל ,ןטפקו למיירטש ישובל ירפכה ס״כהיבל

 - הנחמה רעש י״עש ףירצב לחה אוטאטה תא :אוהו עובק טעמכ םוי רדס השמ גיהנה ןאכ

 .ס.ס ה ילייח ול וכיח םש .ודנמוק-רעגיניירנסרטש ופאק תארוה יפ לע ,"עבוטש־ןטסאפ״ה

 לש תורוטקירקב ומכ ,וגה ףופכ קמוצמה הזרה ןודוהיהמ קוחצלו חדבתהל ידכ הנחמה ירמוש
 ,םוד דמענו םיריסאה עבוכ תא דירומ היה אוהו "עליהשמ"ול םיארוק ויה םה .רעכיירטש סוילוי

 :םילותיחה ריש תא ול םלקדמ היה .ס.ס ה שיא הלה .הנחמה יקוח ןידכו תדכ

 ,טעפ ךאד זיא שיילפ ענייווש - פס ,פס יפס דוי דוי"

 "...דוי רעד זיא ןעקניטשראפ - טוג זיא שיילפ ענייווש

 "...ויתורובג ןה ןהו ויתוארונ ןה ןהו וינפלמ רזע ךכ"יכ ןיבה ,םילימה לש ןקויד תא ןיבהל ילב

 אטאטמה תא השמ חקל ("ךשמה") ,"ןכאמ רעטייוו" .ס.ס ה לש תיטסקרסה הקעצה עמשהב
 .לוגרפה תופילצב רמע אל רישה םויהש 'הל הדוה .ותדובעל קלתסהו ףטחבו תוזירזב ,"לאוגה"

 "...ךלה אל רשא שיאה ירשא״ב ליחתה הנחמה רעש י״ע .םיליהתה יקרפלו הדובעל הנפ דימ

 לכ״ל עיגמ היה ,וב דגב אל ןורכזהו ידמ רתוי ותוא ודירטה אל תובשחמהו הכז םא ,ברע תונפלו
 . תועמד לש ףטשב ןורחאה קוספה תא ליפכמ היהו "... ה־י ללהת המשנה

 תרימאב ףתתשמ היהש זאמ ץיוצמ ןורכז ול היה .ותא דחי למלממ היה ודי לע רזועה רענה לדייז
 ויתוחבשת לע םיקרפתמ ויה ליתה ירדג ןיב ןאכ .ד״יה לסאי המלש יברה לצא םיליהת יקרפ

 לע גלדמ אוה ןאכ םגש ןיימדמ היה לדייז .ןאכ םג "םייקו יח" ה לארשי ךלמ דוד לש ויתוליפתו
 תא אלמ םיליהתה יקוספ לש דחוימה ןוגינה .לואש ינפמ וחרבב הדוהי רבדמב זא ומכ תונכסה
 בוחר תניפ לכב ובראש תונכסה לעו תינוטונומה הדובעבש םומעשה לע לקהו הקירה ותביק

 . הנחמבש

 לע םירבח תחיש עומשלו חונל םינפתמ ונייה .םיקיתו םיריסא רבכ ונייה 1944 תנש לש ץיקב
 טלפ רוחשה טלפסאה .טא טא תעקוש התיה שמשה .ךראתה תושמשה ןיב ןמז .הדובעה ךלהמ
 ונב וררוע שמשה ינרק .ץיקה לש תומימחל ומיאתה םילקה םידגבה .טפנ לש חירב םיענ םוח
 זר .ןימאהל אלו קיחדהל וניסינו ונל םירקיה לש םתדמשה לע ונעדי .החפשמלו תיבל םיעוגעג

 ירפה עפש תאו רפכה ינתסוב תא ראתל וניסנ .ליריאמ םינוקזה ןבל עגעגתהל ךישמה השמ
 .שלחנו ךלהש ולש ןורכזה חוכל גאד אוה .חנאנ היה השמ ,ר . םילחנב םימרוזה םימהו קריהו

 ...שלחנו ךלוה ינורכז ,תושעל המ עדוי יניא" :ודחפ תא עיבהו בל תוערוק םילימב אטבתה םעפ

 ןכיה יל ריכזיש ידכ רענה לדייז לא תונפלו םיליהתה תרימא תא קיספהל ךירצ ינא ןורחאה ןמזב
 "...אבו ברקתמ ןימיה ץק ילואו ...ילע ועיפשהש תורצה יכ תאז ןיא ...דמוע ינא

 ודנמוקב ראשנש לדייז .רחא הנחמל ,םירחא םיריסא דוע םע השמ 'ר חלשנ 1945 ץרמ תליחתב
 .הנמאנה ותדובע לע ורתיוש ןובלעהמ עזעוזמ דאמ היה השמש ונל רפיס הנחמה יאטאטמ לש

 .ס.ס ה לא שגינ אוה .בוט יכה אטאטמ לבקיש ידכ הנירגרמה תנמב םלשמ היהש אוה אקווד

 רעוו ,ץעגייש וד" :תירעוה־שידייב ול קעצו רחא הנחמל חלשהל הדמעש הצובקה לע רמשש
 ךל אטאטי דוע ימ ,ץקש יל דגה)"...?סעזומ ןיילק ךיא יוו ןסאג יד ןרעק יירטעג יוזא ךייא טעוו

 .יכבב ץרפו (...תאזכ תונמאנב תובוחרה תא
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 ונירבח תא שפחל יתכלה (הרוד יריסא ףלא רשע םיינשכ ונופ םשל)ןזלב־ןגרבב ירורחש ירחא
 ירחא ותוא וארש יל ורפס םירבח ."השמ דודה" לש ולרוגב יתניינעתה .הרודמ םיריסאה

 האלמ התיהש ריעה תובוחרב בבותסה ןקזה השמ ,ר .הרוד י״עש ןזואהדרונ ריעב רורחשה
 םע תובוחרב ךלהתה השמ ררחושמה ריסאה .הביבסבש זוכירה תונחממ םיררחושמ םיריסא

 חילצהש תויגועו תויסוכ איצוה ולש ח״מגה לימרתמ ,ויחש תיב תחת ףירח הקשמ קובקב
 היגועו ש״יי תיסוכ ול טישומ ,ותוא רצוע היה שגפש ידוהי לכ .םידוהי םילוצינ שפיחו "ןגרא״ל

 א ךאמ) "...ררחתשהל וניכז םא םייחל התשו םר לוקב ךרב" תועמוד םייניעב ול קעוצ היהו
 .(...עואיירפאב יד ןעוועג הכוז ןבאה רימ זא םייחל קנירט ןוא הכרב

 .ןזלב־ןגרבב ררחתשה הימחנ ריעצה ונב .הקלאו הרש תולודגה ויתונב יתש ורזח זוכירה תונחממ
 םילשורי תמחנב תוארל הכז אוהו לארשי ץראב תופנע תוחפשמ ומיקה וידלי

 .הבוט הבישב לארשי ץראב רטפנ
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 ךצב?הר דיגנה

 ימעמ םיריסא ,הלודג הצובק ונייה .זוקינ תולעתב הרודב יתדבע 44 טסוגוא־ילוי םישדחב
 ונב וציאה םיאופאקהו םיריסאה הדובעה ילהנמ .ריוואב ושגרוה תופיחדהו הצואתה .הפוריא

 לועה תא דיבכהל תולעתל לעמ ובבותסה .ס.ס ה יחקפמ םג .חונל היה רוסא .תוכמבו תוקעצב
 םירוגמה יפירצ ללוכ ותמקה רומגל ובייחתה הנחמה ילהנמש הארנכ .רתוי דוע ונב ץיאהלו

 ךותב ,םיליטה ,ידוסה קשנה לש רוציה תרבגה התיה הרטמה .םייוסמ ךיראת דע תורשה ינסחמו
 יתב ךותב ,תורמשמ יתשב דובעל וצבוש ,םייובש םיריסא לש סודנמוק רתויו רתוי .םילנוטה

 .םיעקרק־תתה הכאלמה

 םהיניב ויה .ס.ס ה ירמוש לש םעורז־תחנ תא דחוימב ונשגרה ,ילוי שדוח לש םימיה דחאב
 לעו ץמי לע וכיהו םילוגרפבו תולקמב ובבותסה .םיירזכא דואמ ויהש תיניארקוא ירבוד םילייח

 שחרתמהמ עדימ לש לדב לבקל תורשפא םוש ונל התיה אל .הביסה תא ונוניבה אל .לאמש
 "רעטכאבאעב רעשיקלאפ" ינמרג לייח קיזחהש ןותעב אבחהב ץיצה והשימ .המחלמה תיזחב

 ונחנא כ״עו לכב םימשא םיריסאה ונחנאש ונוניבה .רלטיה תא חוצרל ןויסנ היהש - הארו
 .לובסל םיכירצ

 ולפוה םייוסמ ןבומב .ידוהי רעטסטלאקנלב וא ופאק ףא היה אל הרודב .הערל םילפומ ונייה
 היה אל הרוד הנחמב .םידוהי םיאפור הברה ויה םירגנוהה םיטרופסנרטה ןיב .םיסורה םג הערל
 ידכ דואמ ול ורזע וירכמש 50 ןבכ רגובמ ריסא ונתא היה .ולש עוצקמב ץבושש ידוהי אפור ףא

 דבע אוה .שוקרופ ר״ד ,ראווגנואמ היהש ינמוד ,םסרופמ רוע אפור היה אוה .וילע לקהל
 בצקלו הריפחה ילכל לגתסהל לוכי היה אל יכ םירחאמ רתוי לבק תוכמ .םלוכ ומכ תוריפחב
 ,רעיוורב ,לודגה םילוחה תיבב םידוהיה םיאפורה וקסעוה ןמזה ךשמב .הדובעה לש ינחצרה

 .םירטינסכו םישבוחכ

 היהש תוליהק ידבוכמ ונתא ויה .ךרוצה יפל הדובע תומוקמ ונפלחה ,זוקינהו לועיתה תשר רמגב
 די לע לעשטיסמ ןמגיטש ךורב יר תא ינרכוז ."םעה דחא״כ תויהלו לגתסהל השק דואמ םהל

 םידוהי שיא האמכ הקיסעהש הלודג תילמשח הרסנמ הנב ףישב .היה דימא שיא .טשערימוגארד
 ןיב היה .וילעש םיריסאה ידגב תורמל ותעפוהו והבג ללגב טלוב היה םיריסאה ןיב .םידוהי אלו

 .תועבצא שלש םיידיה תחאב ול ורסח ןמגיטשל .םירגובמה יפירצ ןויקנב דבוע היה .םירגובמה

 ורבח .טוטרמסב התוא ףטוע היה ,דקפמה תעשב הב ושיגרי אלש ,המוגפה דיה תא תווסהל ידכ
 ףירצב ודבע םהינש .הכנ אוהש שגרוי אלש ידכ תודובעב ול רזוע היה סורוטפרקמ ןד הדובעל

 .םידקפימה ישרגמ לע ףיקשהש העבגה הלעמב תורדגה י״עש דדובמה

 .םידיקפתה ילעב "םיסחוימה" הנחמה יריסאל תשוב־תיבכ שמשמ ףירצהש ורפס תודוס ידוסב

 ןמגיטש לא .דואמ ונתוא הביצעה תאזה העידיה .םש תוידוהי תונב םג ןנשיש ונל עדונ םהיפמ
 ידגבב ,תוחנה ודמעמב ותוארל רזומ היה .ומע ודובכ ןיידעו ויסכנמ דריש ריבגל ומכ ונסחיתה
 הרוצב וביגה ךורבו ןד ,םהינש .רפע דע לפשומו םחלל בער ,ופוג תדימל ומיאתה אלש ריסאה
 דמעמ קיזחהל ונלדתשה םירגובמהו םיריעצה ונחנאש ןמזב וב .וכותל ועלקנש בצמל תדחוימ

 ,ןדו ךורב ,םה - רפאהו ץמרה תמירע ךותב רואה תא תוארל ,הנומא לש תוצוצינה תרימש י״ע
 ןרק רודחת וכרדש קדס לכ ונשפיח ונחנא .םישידאו םינפ ימועז וכלהתהו םכות ךותב וסנכתה

 ןיעמ ונשגרה ונחנאשכ תוצצפה לש תועשב .םיכלהמ םינוחרק ינשל וכפה םה - הוקת לש
 ירומחו םינפ יפועז . חרקכ םיאופק וראשנ ןדו ךורב זר - "םלישו םקנ"ל היפיצו תוממורתה

 ...הדימ דעכ הדימב "...ארונהו רוביגה לודגה ל־אה" לש וישעמל וסחיתה םה .וכלהתה רבס
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 וניא ,לוכיבכ ,ךכ ,םיכלהמ םירפסמל וכפה אלא ,םדא ינבכ רתוי םימייק םניא ןדו ךורבש םשכ
 ריקל ךפה דוגרפה .םלענל ךפה - ולש םינפה רתסהב דוגרפה ירוחאמ אוהה .םרובע רתוי םייק

 .םיחנאנה תקנאו םיריסאה תעווש תורמל ,דה םוש ריזחמ וניאש םותס

 35 ןבכ רוחב .ותוא וריכה עזיטובל טגיס ןיבש תורייעה ידוהי לכ .הרודל עיגה ,רזל דירפ םג

 .ויביטימ ןוצר תושעל ןכומו בער דימת .וקלחב חמשו ופוגב אירב .רזומ המשנ־לוגלג ןיעמ .הנש
 האלמ ,הלודגה ריעב ,םש .טגיסל עסיש ותוא ולדיש כ״ע וב ושייבתה ויבורק .עזיטובמ היה אוה

 םחלל בערי אל .ומוקמ תא אצמי ,הכאלמ ילעבו תויסנכ יתב ,תויונחו םיקווש ,םינמחר םידוהי
 .תיבו דגב רסחי אלו

 רזוע ,תורצח הקנמו םימ באוש ,תיב תורקעל חילש ,קושב לבס :"קינובלכ"ןימ היה טגיסב
 .המודכו הפואה שאיטמ לא ןימחה יריס תא איבמו ךילומ ,תובדנ ץבקמ ,םינולגעל

 .תסנכה תיב לש "שילופ״ב וא םיצעה ןסחמב ותוא םינילמ .ותוא םיליכאמ ויה תאז לכ רובעב

 תבש ידגבל לוחה ידגב תא ףילחה םש .הוקמב לבוטו ץחרמה תיבב תבש ברע לכ ץחרתמ היה
 לוק ול היה .ןובאית לעבו אירב ,םמורמ דימת וחור בצמ .תוקדצ ישועו חורה יבידנמ לבקמ היהש

 ףוס לש םיגחה ינפל שדוחכ .םילימה שובישב הליפתה ילעב לש םלוק תא תוקחל בהאו םיענ
 טגיסמ מ״ק םישולשה תאש ןבומכ .עזיטוב רפכבש ותחפשמל ריעה טגיסמ רזוח היה ץיקה

 תבש ברעב .ותוא וריכה םלכ .ךרדבש םירפכב תבוש היה ישש ימיב .לגרב השוע היה עזיטובל
 יריאשה - עטסאבעלאב" :םינונחתבו םינפ רואמב , תיבה תולעבמ שקבמו םיחתפה לע רזוח היה
 ,ר לש וינוגינ תא רישל ןזחל רוזעל ומצע תא עיצמ היה ישש לילב "...לגוקו טנלושט תצק יל

 היה שידייב)הבע רתימב וא קד רתימב ןוגינ - רזל דירפ לש הריחב יפל - רעשאנאנ השמ
 (...הנורטס רעניד רעד טימ רעדא ענורטס רעבארג רעד טימ ןעגניז לאז ךיא טסליוו וד :לאוש

 דימת .ויתולבגומ לשב אקווד דחוימ ןחב םיטפשמה תא אטבמ היהו "ןיס" ב "ןיש" ףילחמ היה
 .טגיסמ םיטרופסנרטה דחא םע ץיוושואל עיגה רזל דירפ .בל בוטו םמורמ חור בצמב היה

 .ללכ וחור בצמ לע עיפשה אל השקה הדובעה .רשואמ שיגרהש דיחיה ריסאה היה ונלש ףירצב

 .םיירגנוהה םיצקשה ,םעפ אל וב וללעתה טגיסב םג ירה ,ותוא ודיחפה אל .ס.ס ה ילייחו ופאקה

 דימת .רדתסה לכהו בער םימעפל היה ,תיבב םש םג .דחוימב ול עירפה אל ונילע עיפשהש בערה
 תנמ .עובשה עצמאל תבש לש טנלושט תצק ורובע הריאשהש תינמחר תיב תלעב וזיא התיה

 ןסחממ רזוח היה .םיוש ןיב הוש שיגרה ןאכ .ןוצר תועיבש ךותמ עמגו לכא לבקש םחלהו לכואה
 םמוחמה ןוטבה חטשמ לע םיפחיה וילגרב ףפותמ אוהו ופתכ לע םייולת ץעה ילענשכ ,דוגיבה

 ןמו ןינמה ןמ שיאכ ,דקפימל וא לכואל רותב בלתשמ היה ,עמשוממ־לייח־השעמ .שמשה ינרקב
 הנוגה הבדנ דימת ול ןתונ היה הלה .("ןמגיטס")ןמגיטש ריבגה תא ריכה אוה םג .הרושה

 לכ .תוחונ־יא ריבגה יפלכ שיגרה הרודב ןאכ .עזיטובל ךרדב ףיש רפכה הצקב רבוע היהשכ
 עדי אל .שייובמ דמענ רזל דירפ היה ,טוטרמסב הפוטעה ודיו רבוע היה דיגנה ןמגיטשש תמיא
 'ר .אש ,אש" :ודי לע םידמועה םיידוהיה םיריסאה תא הסהמ היה .ותוממותשה תא עיבהל ךיא

 דירפש וניאר ,ןושיל תכלל וננוכתהו םישגרדה הצקב ונבשישכ םיברעה דחאב "...ךלוה ןמגיטס
 היה אלש הארנכ .לרוגה יכרדמ הצורמ הארנו וילע החוחז התיה ותעד .והשמ רמול הצור רזל

 לא שגינ אוה .ריבגה ןמגיטש יפלכ שיגרהש םילבלובמה ויתושגר תא אטבל הצר .קפאתהל לוכי
 םיווקווקמה םידגבב םהינש .ודי לע דמענו םישאר ינשב ונממ הובג רתוי היהש ךורב ,ר

 ןיב הפ ןיחבהל רשפא םאה ,ךתוא לאוש ינא ,ןמגיטס ונ" :ול רמאו זיעה רזל דירפ .םירפסוממה
 לאש ךל - םיילענה ןתואו םייסנכמה םתוא יל שי הנה ?...דיעה ןמגיטס ןיבל לבסה "רזל דירפ"

 "...םלועלש ונוברה תא
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 טגיסמ ,גניר לאקזחי ידי7י

 שפנ ןידע ,םישולש ןבכ היה אוה .עיר לאקזחי טגיסמ ידיאה רפוסה דבע ודנמוק "ףוה -ץלאה״ב
 ,״ רעדניב־ןטשראב א" שידייב ,היה תושרבמ תיישעתל לעפמ לעב ,עיר שובייל זר ויבא .דואמ שיגרו

 .(ידוהי עוצקמ)

 .טגיס -רמטס תלשושה לש בהלנ דיסחו םינפ אושנ

 ,דוגיבו םיילענ תפלחה ,לכואה תקולח ,הדובעה רמג ןיבש תוליעפ תוסוחדה תועשה ןתואב

 םע חחושל ,םיקולבה יחתפב וא םישגרדה לע תבשל ונלוכי ,הלילה תנילל הנכהה ןיבל , המודכו
 ,םירהצה רחא ןושאר םויב היה םיעוגעגו תונורכז תולעהל ןמזה .ןאכ ונרכהש םישנא םעו םירבח

 היה וליג יפל .וילוגלג לע םיטרפ יל ועדונ עיר םע החיש ידכ ךות .יעובשה החונמה םוי יצח
 הניארקואל וחלשנ םיידוהיה םיסייוגמה .ירגנוהה אבצה לש הדובעה ידודגל סייגתהל ךירצ

 םיכרדב ,והשכיאו םשמ חרב לאקזחי .תיחרזמה תיזחה לש םיוקה ירוחאמ הנגה תוריפח רופחל
 .לוגירו הקירע לע תומל ןודייו ספתייש ודחפ .טגיסל עיגה ,תושפנ תנכס ךות ,םיכרד אל

 השאל שפחתיש טלחוה - יבר רעווינייצרקה ,םואבנזור ףלוו רזעלא זר ר״ומדאה םע תוצעיתהב
 טגיס יריעצ לש הרובחה לע דואמ לבוקמו דדוימ היה יבר רעווינייצרקה .תואטמסה תחאב רוגיו
 תא רובעל הכירצ התיה תינכתה .יברה לש בהלנ דיסח היה גניר .םזינומוקל וטנו "לוע וקרפ״ש
 םוי תא ול ולגי אלש .שפוחמ ותוא ואיביש לאקזחי לש וירוהמ שקיב אוה .יברה לש ותרוקיב
 תיבב רתתסה עיר .ודי תחתמ הלקת אצת אלש ,ומצעב קודבלו ןוחבל הצור אוהש ןויכמ ואוב
 יאנת תא העבק לאקזחי לש ומא .החפשמ ילב הבולע הריד הל התיהש לרוג תכומ ,הינע השא

 לצא לופיט תרבועה "תנכוסמ הלוח" ,החפשמ תבורק איה תחרואה - היה ךכל רבסהה .םולשתה
 ילוחה תמחמ .טעמ תרבדמו תשרח איה תחרואהש הינסכאה תלעבל וריבסה .וקרב ר״ד אפורה

 ,ץוחב בבותסהל אלו ...תיבב תוהשלו םינפה לע םח ףיעצ תפוטע תכלל הכירצ התיה

 .רוקבו ...חורב

 לא השע םאה .םכסומכ ,עידוהל ילב ,יברה לא אבל שפוחמה ןבהו םאה וטילחה םימיה דחאב
 תבורק" רובע המילש האופרב ךרבתהלו לטיווק תתל תניינועמ איהש ול העידוהו יאבגה

 ויה םישנש ,רעווינייצרקה ומכ םייממעה םיר״ומדאה לצא לבוקמ היה ...תינלוח "החפשמ
 תלדה תא ריאשמ יאבגה היה הזכ הרקמב .קידצה ינפל ןהיבואכמ תא תונתלו סנכהל תושקבמ
 שפוחמ)אוהו ומא :גניר לאקזחי יל רפס ךכו .הינונחת תא תחטוש תכרצנה התיה זאו החותפ

 ידכ השקבה ביט תא םאה יפמ איצוהל הסינ יאבגה .יברה לש ורדח ינפל לספסה לע ובשי (השאל
 לע הבשיתהו ר״ומדאה תשא םג השגינ כ״חא .תורוש ילב קלח ףד לע לטיווקה תא בתכל לכויש

 ידכ ,המ קחרמב ומצע תא זיזהל םעפ לכ הסינ ,לאקזחי ,אוהו ...העושיל תופצמה םישנה יתש די
 ,םיטוטרמסב הפוטע "תינלוחה השאה" השקבה תלעבו החתפנ תלדה ...ו״ח הלישכהל אלש

 הטמ יפלכ םינפה ,חוחשו ףופכ סנכנ (איה)אוה .סנכהל השקבתנ ...ילוח־תעודיו היווד
 תא םזמזמ ,החותפה ארמגה לע ןוכר ,קנעה טימסה עבוכב יברה .ר״ומדאה תא תושלוב םייניעהו

 :ןושלה הזב דורצה ולוקב רמואו ךובסה ונקז תא ףטלמ ,תותובעה תובגה תא םירמ .בוצעה ונוגינ

 ,דלפנזור סירומי תא תמלקיד ...םכילע םולש תא תארק ,ילדנמ לכ תרמג ...לאקזחי ,לאקזחי"

 רבתסמ "...םה ןכיה םיידשהו !לאקזחי ...םלועה לכ תא ןקתל הסנמו םירפס תבתכ ,טסינומוקה
 ...השאב בושח יכה טירפב שפחתהל חכשש

 קוש - םימשב םש) "דירי א זיא למיה ןפיוא" :שידייב םירוביח ינש טגיסב םסריפ עיר לאקזחי
 ןקתל וסינש םיריעצ ןוגראב רבח היה .("העותה ןוגינה") "ןוגינ רעטעיזנאלבראפ רעד"ו (לודג

 ...לובגל רבעמש םזינומוקל הטנש ןוגרא ,"תלצנמה הרבחה"תא
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 .השאכ ןיידע שפוחמ החפשמה לא ףרטצהו ואובחממ אצי טגיסב וטיגה תמקה םע

 חבש רגובמה ויחא ,ויצרפו הכלמ,רתסא :ויתויחא שלש ,ומאו ויבא םע דחי עיגה ץיוושוואל
 .הבישי רוחב היהש 18 ןבכ גניר יבצ ריעצה ויחאו

 הפס ישנא ריקומו בהוא רפס שיא ,דומלתב ,שידיי תורפסב יקב היה עיר לאקזחי
 העבה ילעב םינפ יות ,ץרוחמו טמוקמ חצמ ,תובוטו תולודג תולוחכ םייניע .תורסוימ םינפ ול ויה

 ,ולש לבסל ףסונב םירחא לש םלבס תא לבס .םירחאל תתל בהא ,ול היהש טעמהמ .םידחוימ
 .םתא רצימ היה "םתרצ לכב" תניחבב

 לוקב רסייתמו חנוגו רזוח היה .עיר שובייל 'ר דיסחה ויבאל םרגש לבסה לע בר רעצ רעטצה
 רהרהלמ קיספמ ךניאש ...וילע רזוח ךנהש הזה רעצה ול תמרג המב" :םעפ ותוא יתלאש .םר

 העמד לש תפטעמב תוריהבה ויניע ופטעתנ ,תוחנא יוולב םירוהרהו תמעור הקיתש ירחא "...וב
 ול עדונשכ םימתה דיסחה אבא לש ורעצ תא סופתל לגוסמ ךניא ,יריקי לארשי םייח" :יל רמאו

 עומשל םוקמב ,םירפס רכומ ילדנמ תא ארקל צ״החא תבשב םירבחה ןודעומל יתכלהש םעפ לכ
 ןתנ אלו ,תובר הז לע רזחו ותוא קיסעה רבד דועו "...תובא יקרפב רועש דמלמ טגיסמ ברה תא
 תרנצב זגה תא ומירזהש םינורחאה םיעגרה םתואב ,שפנה ןידע ילש אבא שיגרה המ" :חונמ ול

 "...תוחלקמה

 םא ,רוזחיו דורשי יתחפשממ והשימ םא עדוי יניא ,רקיה לארשי םייח" :יל רמא תוחישה תחאב
 (לרעפ)ויצרפ יתוחא םע ...יל רורב דחא רבד ...תונחמהמ תאצל הכזא םאו ...אוהד ןמ שוגפא

 זא התיהש ותוחא לע ולש תמוערתהו סעכה המ לע יתוניבה אל "...דחוימ שפנ ןובשח השעא
 תבכרה תנחת לא תאצל םינכומ ךרדב ויה רבכ םלכשכ :יל רפיס זאו .הנש 22־21 תבכ

 העש טעמכ .(ויצרפ)עלירעפל וכיח םלכ ,םישרוגמכ וציאה םירגנוהה םימרדנ׳זה ,ץיוושואל
 ...תרחא הלמש התסינ בושו ,הלמש הפילחהו הלמש השבל ,ןולסב הארמה ינפל הדמע המימת

 הכרדל ...רתויב המיאתמה הלמשה יהוזיא הל וצעייש תולודגה תויחאל הארק םעפ לכו
 .ץיוושואל ...הנורחאה

 דחא דצמ .םידוהיה יפלכ םינמרגה לש םהיתומיזמלו םהיתוינכתל דואמ שיגר היה עיר לאקזחי
 היה ינש דצמו הינמרג לש היתוברוח לע םוקיש שדחה םלועב עקבתש "שמשב" עשעתשמ היה

 ששחב םייניעה־ייובכ םיריסאה ירוט תא הוולמ היהו תופרשמב ופרשנש םינוילימה לע רסייתמ
 תומשנ יתש וב וצצורתה .םידוהי אלה לשו םידוהיה לש םלרוגל ששח .םימיה ץקל ועיגי אלש
 קלסמו םוגיפה לע דמועה יאנב ,תונבל תנמ לע סורהל ףאושה ןכפהמה תמשנ תחאה - תודגונמ

 קידצה תמשנ - הינשה המשנהו ,םיאנבה תכאלמל ועירפי אלש תורובשה םינבלה ירייש תא
 .הלואגה תא שיחהל ידכו לקהל ידכ הלעמ יפלכ חנוגה ,ותדע באכ תא באוכה ידיסחה

 םירופכה םוי תליפת תא רמוג היה ךיא ראתמ היהו ףיני׳צרקמ ר״ומדאה ודידיב רכזנ היה לאקזחי
 ןולחה לא שגינ היה .תועמדו העיז גופס היה ,הליענ תליפת רמגב :לוח לש תיברע תליחת ינפל
 וילוורש ךותמ וידי תא טשופ ,למיירטשה תא דירומ ,בהבהצ ןבל לטיקבו ,הרטעו תילטב רוטע

 תשולש םתוא שפחמו םיימשה לא הלעמ יפלכ ץיצמ ,ןולחהמ ופוג תיצחמ ליחשמ ,םיבחרה
 םלכ .סה ךלשוה תסנכה תיבב .תיברע ןמז עיגהש םירשבמה ,פ״כוי יאצומ יבכוכ ,םיבכוכה

 ...םלוע לש ונובר" :ומצע לא למלממו םימשה לא לכתסמ יברהו .יברה לש ויפ אצומל םיכחמ

 - זע לוקב םייסמ היהו ...ןמזה עיגהו םייתסה שודקה םוי...בירעמל ...ןמזה עיגה ...ןמזה עיגה
 תליפתב ץרפ םידיסחה להק לכו "...ןווע רפכי םוחר אוהו - !...עשת לארשי םעש ןמזה עיגה

 ...בירעמ

 לש "הילת סכט" היה םוי ותואש ינמוד ,1944 טסוגוא תליחת וא ילוי ףוסב הז היה
 םיברועמ םילתנהש םיריסאה ןיב תועומש וכלהתה .תומל ונודינש םיריסא רשע םיינש וא הרשע

 יליטב ידוסה ןונעמה תא וקריפש םייתפרצ םיריסאו םייסור םייובש הלא ויה .דרמל הנכהב
 קוחר אל היהש (הרוד הנחמ לש רהוסה תיב) רקנובהמ .םתוליעפ תא שבשל ידכ ¥ 2 ו ¥ 1
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 דקפימב הנחמה יריסא תוחכונב ולתנ הז רחא הז .הילתה ינקתמ לא ולבוה םידקפימה ישרגממ
 ."ואריו ועמשי ןעמל" - דחוימ

 ךותב רסייתמ אוה תוילתה דמעממ ףסונבש יתשגרה .ותמשנ קמוע דע עזעוזמ היה עיר לאקזחי
 םויה הרק המ ותוא יתלאש ףירצל ךרדב .הבהלה תצירפ םרטב שעג רהכ הארנ היה .וכות

 ךמצעל ראת :ומצע לע לקהל ידכ ,יל רפיס רוהרה ירחא .רעסנ הכ אוהש ודנמוק "ףוה־ץלאה״ב
 ךירצ היהש יתפרצהו חרסש ריסא ולת םויה ...!!!תפרצ ריסא עיגה תולפש לש הגרד וזיאל

 ,רשב תוכיתח הפוגהמ ךתח - םוירוטמרקה תלגע לע ותוא וקרזיש ינפל תמה ידגב תא טישפהל

 אקוודש ותעד לע הלעמ היה ימ ...קבט וא הנירגרמ רובע שא־ילצכ ןתוא רכמו ןתוא הלצ
 ...תאזכש תולפשל עיגי ,םינכפהמה תובא יבא דכנ יתפרצה
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 135 רדנמרק־יירנטרעג

 ודנמוקל יתרבע ,ואבלטימ־הרוד הנחמ לש םישיבכה תלילסו זוקינה לועיתה תודובע רמג םע
 .קיתו "קינטעצאק" ,םוקמל ךיישכ רבכ יתשגרה .שדח הדובע

 .רתוי הלק הדובעל יוכסהו טלפמה םימעפל אוה ־ "לכל החמומ" תויהל ןורקעהש יתיאר ןאכ םג
 שממ"ימצע תא יתשגרה . דיה תא יתומירה "?!רע ןאכ ימ" דקפמה תעשב וזירכה דחא רקב
 תיימינפל יתלבקתנ ןאכ .טגיסל יתעסנו תושר ילב הבישיה תא יתבזע 1942 ףוסב ."החמומ
 ץראל עיגהל התיה יתרטמ .עוצקמ דומלל לבקתאש הימינפה שאר יל גאד ,םותיכ .טניויגה

 ןירג ןודא לצא םירע תיילושמ יתכפה ךכ .הניטסלפל עיגהל רשפא טגיסמש תועומש ויה .לארשי
 .הרודבש םידקפימה שרגמב שרדנ רעל ("תואיפה םע רגנה"יל ארקש)רעה

 יירנטרעג .שיא םירשעו האמכ םש ונייה . "135 ודנמוק־יירנטרעג" טלשה די לע יתבציתה
 לודיגו םיחמצ יוברל םיחמומ ,םיריסא םש ויה . תונוש הדובע תוצובקמ בכרומ היה ודנמוק

 .תוקרי לודיגל םתנכהבו םיחטשה רושיב ,רודעב םייאלקח םילעופכ ודבעש םיריסא . תוקרי

 לש הצובק . ףרוחה תארקל קלסו המדא יחופת ןוגכ תוקריה רומישב הדבע תרחא הצובק
 ןישנוע ־ודנמוק היה ודנמוק־יירנטרעג . םיחטשה לוביזל האוצ תלבוהב הדבע שיא 20 - כ
 .(האוצ -יליבומ) "רעגערט עסייש" םהל וארק םיריסאה לש גנלסב . ("ודנמוק־ףארטש)

 לש ןווגמ לבקל לולע היה ,(עבוטש ־ןטסאפ) םירמושה ןתיב ךותב טפשמל אבוהו חרסש ריסא
 לע תוקלמ ,(רהוסה תיב)רקנובה ךותב רסאמ , הילתמ לחה , עציבש הריבעל םאתהב ,םישנוע

 .שינעמה ופאקה לש וא .ס.ס שיא לש וחור ־בצמו ויניע תואר יפל ןבשיה

 תעשב שנועה לע םיזירכמ ויה ללכ ךרדב .יירנטרעגל רובעל היה ,לוכיבכ "לקה" שנועה
 ךכו ךכ , האוצ ליבוהל יירנטרעגל רבוע ...הזו הז ופאק וא ולאו ולא םירפסימ : דקפימה

 תויבח יאצח ןיעמב התשענ האוצה תלבוה . המיענ אלו השק דואמ התיה תאזה הדובעה ...םימי
 תוינזא ויה לכימה ידצ ינשמ .האוצ תלבוהל םילכימל ובסוהו תפז וא טפנ םעפ וליכהש לזרב

 ויהו ףוסיאה תוכירב לא םיכלוה ויה םיריסא ינש .םיכורא ץע תוטומ ינש וליחשה ןכרד תומחלומ
 ןאכ .ןמוסמהו דעוימה חטשב ורזפ האוצה תא . דבכה לכימה ךותל האוצ םיילד הששכ םיבאוש
 תא םירשימ ויה תופרגמב . המדאה תא םיכפוה ויה םהב סיתאבו םירדעמב םירחא םיריסא וכיח

 ויה "ודנמוק־עסייש״ה ישנא . םינושה תוקריה תא םילתוש ויה םיריסאה םיננגהו תוגורעה
 האוצ לש םינוליס םהילע םיזתינ ויה םילכימה יולימ תעשב . האוצ לש חיר םיפידמו םיחירסמ

 .שנועהמ קלח היה חירה .ןתשו

 םיחמצה תוממח ביבס רודיעבו שוכינב ללכ ךרדב ודבע ,םידוהיה םיריעצה םירענה ירבח
 , רזג תכיתח לוורשב בגנל היה רשפא , הדובעה ידכ ךות .קלסה וא רזגה ףוסיאב ורזע םימעפלו

 יליוו ופאק לש תוירשנה ויניע . רובעי רחא חקפמ וא ופאקהש ינפל ותוא עולבלו הפל סינכהל
 .תושר ילב תוקריהמ "ןגראל" הסינש ימ ודכל

 יגלב ריסא ,רוטקיו . תואלקחל החמומה היה יליוו ופאקה :ויה ודנמוקה לש עוצקמה ילעב
 לודיגב אצמתה ןכ ומכ . תוקרי לודיגו םיחמצ יובירל החמומ היה ,שמחו םישימח ןבכ רגובמ

 יסור ריסא ונתא היה . םינוש תומוקמב ןתוא רזיפו תורווכ עברא־שלש םיקה אוה . םירובד
 ידכ םיסור ינש יל דימצה יליוו . תורגנל "החמומה"ינא .ופאקל םייפגמו םיילענ רפתש , רלדנס

 ףירצהמ קלח . תרתלואמ הירעכו תואלקח ילכ ןסחמכ שמישש ףירצ ונלבק . הדובעב יל רוזעל
 ינימ לכ עצבל םיכירצ ונייה .רביירשה־ריכזמה לשו ופאקה לש יטרפ רדחו תוריכזמ ןיעמ היה

 םינרעי־רושמ ונלבק .ויה אלש טעמכ םילכ .גישהל חילצה ופאקהש םירמחה בצמ יפל תודובע
 םישיטפ ינש ,הנשי העוצקמ .םידדצה ינשמ תובוחת ץע תוידי יתש םע רטמ ינשכ לש ךרואב
 םיתאהו םישוכמה םירדעמה , תואלקחה ילכ תא ןקתל - היה הדובעה רקיע . תמקועמ תבצו
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 םתוא םיאלממ ויה ףרוחה תארקל .העירזה יזגראו תוממחה תונולח רובע ץע־תורגסמ ןיכהלו
 .הלילה לש רוקהמ ועגפיי אל םיחמצהש ידכ םתוא םיסכמ ויהו תלבוזמ המדאב

 הישעהו הדובעה לש התובישח לכש םשורה יל היה . תיביטימירפ הטישב הלהנתה הדובעה לכ
 םישנאה תא דיבעהל : איהו תחא הרטמ הל התיה ודנמוק-יירנטרעגה ךותב תונושה תוצובקה לש

 ורצי ,םינוממה לש תוקעצה ,רקוב לכ םיריסאה ץובישב המוהמהו הלומהה . םיקוסע ויהיש ידכ
 ונחנא .ןונכיתו הבשחמ םושל יאנפ ריסאל היהי אלש רקיעה ,תובישחו תופיחד לש הריווא
 - םידבעה תא קודבל אצי ופאקהשכ תצק חונל םעפ ידמ ונלוכי הכאלמה תיב ךותב ונדבעש

 . תונחמה יריסא לש הדובעה תומוקמב הרצענ "תינמרגה תוליעיה" . תואלקחה יחטשב םיריסאה
 . תוכורא תועש הז לע ונלמע , תוממחה לש תורגסמל םיכורא םירסנל שרק רסנל ונכרטצהשכ

 םיריסא ינש ,תמייוסמ תיוזב ןחלשה לע ונבכשה בחרה שרקה תא .םימלש םימי םימעפל
 הכב הז ,םינרעיה רושמ תא םיכשומ ויה םיפסונ םירחא םיינשו ,שרקה תא וקיזחה ,ילש םירזועה

 ורשיב ,הדובעה תלומהו רושמה לוק .ץע־לוב םירסנמו רעיב םיאצמנ ונייה וליאכ ,הכב הזו
 ...ךיירה ןעמל םימותר םלכ םהו םילטבתמ םניא םיריסאהש םיקחרמל ועימשהו

 - הדובעה להנמ ,ופאקה :ןמקלדכ םיטילשהמ בכרומ היה ודנמוק-יירנטרעגה תווצ

 להנמ הנוממ היה םהילעו (רעפואלה) - ץרה ,(רעביירשה) - ריכזמה , (רעטייבראראפה )
 .םיריסאה לע םירמושכ .ס.ס ילייח השולש - םיינשו .ס.ס ה תדקפימ םעטמ חקפמו

 ,םזינומוק ןוועב רצענ םודא שלושמ לעב ינמרג ,1279 ,סמ קיתו ריסא ,יליוו ןסלוא ,ופאקה

 רחאל םימי רפסמ רצענ אוה ,תעדה תוחיחז לש אנדיעב רפיסש המ יפל .ןוטלשה תחת ןרתח
 אבצב ותרש ופאקה לש םיחאה שמח . םעפ ףא ותוא האר אלש עשת ןבכ דלי ול היה .ותנותח
 לש ישיאה גהנה היה וירבד יפל .ושנוע תא קיתמהל ולכי אלו ,םיהובג םיניצקכ "טכאמרעווה"

 הנחמב םיחושקהו םירזכאה םיאופאקהמ היה יליוו ופאק .ינמרגה ןוירשה דקפמ ,ןאירדוג לשרמ
 - "ודנמוק־ףארטש״ה לש ופאקה תויהל הכז םניחל אלו הלחלחו תרומרמצ ריבעה ומש .הרוד

 ...תואקלהב ןמוא היה תואלקחב ותויחמומל ףסונב ."רעגערט־עסייש״ה

 ומכ ינמרג ןכ םג רוטרא היה ומש , (רעטייבראראפ )הדובע-להנמ היה ודנמוקה דוקיפב ינשה
 ידכ זוכיר-הנחמל סנכוהו חצר לע ללכ ךרדב ןודינש עשופ .קורי שלושמ לעב קר ופאקה

 ןוישרב אצוי היה םימעפל . תואלקחל הקיז ול התיה .םירחא םיריסא לע ותורמ תא טילשהל
 יצעמ םיערז ינימ לכ ףוסאל (עעילטפעה - דנעגויה ) םיריעצה םירענה תצובק םע ,דחוימ

 ליגב ויה םיריעצה םירענה . םיחמומה הלתשמה ידבועל רמוח קפסל ידכ ,רבה יחמצמו קרסה
 .ינמרגה רדסה לע רומשל םיכירצ ויה םה םגו 14 - 12

 שומח .ס.ס שיא .יכיצה (רעביירשה )ריכזמה יוולבו רוטרא יוולב תוישימחב םיאצוי ויה םה
 הצובקה תא ליבומ היה .הביבסה תא ריכה הז רוטרא .עצבמה רמגב שיא רדעי אלש ףרטצמ היה

 .ןרואו ןולא יצע לש םיטולבו םיערז טוקלל תורעי יחטשל

 םידליה םירענב תוארל ,תובוחרל האצי תימוקמה היסולכואהש ירבח יל ורפס םירקמה דחאב
 אל ,תונחמה ביבס תומוקמה יבשותמ ןטק קלחש ןכתיי . ריעצ הכ ליגב זוכיר־הנחמב םירוסאה
 , םיחרזא ויה ,חותיפבו יוניבב םירושקה עוצקמה ישנא לכ תאז תמועל . םינפב השענהמ ועדי

 תובבר םיקזחומ םיאנת הזיאב םוי םוי וארו זוכיר תונחמב ודבעש , הביבסה יבשות
 . םידבע -םיריסא

 .תאז התיה היצסנס וזיא ינרכוז . תלשובמ הציב םתא ואיבהו םיערז ־ףוסא רויסמ ורזח תחא םעפ

 היה הז . הציבה תא םהידי ומב ששמלו םהיניע ומב תוארל ידכ ופסאתה םירבחהו םירכמה לכ
 לכמ קותינו החכש ידכ דע םילודג הכ ויה שואיהו בערה ,הדובעה ץחל .1944 תנש לש ויתסב

 םמעט היה ךיא ,זע וא תלוגנרת ומכ יח־לעב וא ,ןג , תיב הארנ היה ךיא ונחכש .רבעה ייח
 רוזחל ידכ הציבה לש הפילקב תעגל הצר דחא לכ .המודכו הציב ןוגכ ןוזמ יכרצמ לש םהיארמו

 .וטיג םורטו הרוד ־םורט לש הפוקת התואל טק עגרל
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 םודא שלושמב ,25 ןבכ ריעצ יכזצ רוחב (רעביירשה)ריכזמה :ויה רטוז־דיקפת ילעב ינש
 ץרה היה וירחאו . טעצאקה לש ספיספב ןפוד אצוי .בוט בל לעב .יטילופ ריסא רמולכ

 היה ומש .ופאקה לש תרשמ ןיעמ היה . תויוחילש ינימ לכ עצבמ היהש ופאקה לש (רעפואלה)
 םידוהי אנוש .עשורמ עשר .20 ןבכ ריעצ .ינלופ ,שלושמב ? תואו םודא שלושמ לעב קדיו

 .קהבומ

 העידי ול התיהש שיא ללכ ךרדב .ס.ס שיא הדקפמה םעטמ הנוממ היה םידיקפתה ילעב לכ לע
 (יארוט בר)רריפנטור .ס.ס לוכי לכה טילשה היה ודנמוק־יירנטרעגב .הנוממ היה וילע חטשב

 הדובעה ךשמבו האיציבו הסינכב .ילהנמ דיקפתל זוכיר־תונחמל חלשנו תוברקב עצפנ .ראלק
 .הרימש יבלכ יווילב םימעפלו םיבורב םישומח .ס.ס ילייח ינש ונילע ורמש
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 (תוביחסו תובינג)"ןוגראה" תטיש

 .רבד "ובנג" אל םיריסא (ב.נ.ג) בבג לעופה ןולימהמ אצוה זוכיר תונחמב

 חקל אל - רחא ריסא לש בוטה ליעמה תא דמחש הדמעו חוכ לעב ריסא .םמצעל ״ונגרא" םה
 ידי לע)גישהש ריסא .םיכרד ינימ לכב ומצעל ותוא "ןגראמ" היה אלא - ותוא בנג אלו ומצעל

 חיכוהל ךירצ היה ופאק לכ .ומצעל "ןגראל" חילצהש ראפתמ היה ,רחא ךרצמ וא קבט (הביחס
 גואדל ךירצ היה ,יירנטרעגמ יליוו ופאק .ולש "הכלממה" תא ליעפהל ידכ "ןוגרא" רשוכ

 םיריסא חלוש היה אוה .המודכו םירמסמו תיכוכז ,םיצע ,לזרב ,טלמ ןוגכ םינוש םירמוחל
 לש תבכרה תנחת לע הנוממ היהש ופאקה .וילא םאיבהלו םירמוח "ןגראל"ודנמוק־״ףוהנאב״ל

 .םימעטמ ול ןיכי ולש ריסאה חבטהש ידכ םיירט תוקרי "ןגראל" םיריסא חלש ,הרוד הנחמ

 תא ןיכהל לכויש ידכ םירמוחה לכו םיטחמו םיטוח ומצעל "ןגראל" ךירצ היה יליוו לש רלדנסה
 ספסופמ דב הרפתמהמ "ןגרא" אוה .םירמוחה תא "ןגראל" םיביתנ אצמ ופאקה .םייפגמה

 היה הירעב םירזועה דחא .הדימ יפל ריסא ידמ ול ןיכהל ולכוי םיטייחהש ידכ ,הבוט תוכיאב
 רייצו םימילש םימי בשי הלהו רויצ־ריינו עבצ־תונורפע ול "ןגרא"ופאקה .יסור רייצ

 םיכרצמ רובע םיאופאקה וירבחל קפיס תויפרגונרופה תונומתה תא .תונוש־תוחונתב בוחר־תונוז
 דחאכ"יליוו ופאק לש ונרק תא ולעהו אכודמה ינימה רציה תא וקפיס הלאה "תוריציה" .םירחא

 .םילועמה "םינגראמה

 ,קוחכ הטישה הלבקתנ ליבקמב .רתומה לובג לע לזרב קוחכ שרתשה "ןוגראה" תטיש

 ריסא לכ .תוילאימולשה לע תשנענ ,תספתנו תלשכנ .םח-לע תספתנ אלש ןמז לכ ,בותכ־יתלב
 םוש רזע אל .יוארכ ודיקפת תא אלימ אלש בנגכ ,שנוע לביק - ופאקה לש תוחילשב ספתנש
 ךנהש הז לע םג .לופכ היה ךשנע ירה בונגל ופאקה ידי לע תחלשנש תנעט םא ךפיהל .ץורית

 אל ןיידעש הזכ ךנה םא .טילשה לעו קזחה לע םילח םניאש הנחמה יקוח תא עדוי ךניאו ןישלמ
 . תונחמב וקנאנ םירחאש ןמזב תיבב תייה ,חרזא ןמזמ אל תייהש ןמיס ,הנחמה יקוח תא תדמל

 ... תוקלמ ךל עיגמו שנוע בייח ךנה הז לע םג

 היה םילכה תזחשהו רושמה לוק . תואלקחה ילכ ןוקיתב עגיו קוסע דימת תויהל יתלדתשה ינא
 יולימל ףרה ילב עזהו ענה ,םילמנה־ןקב ,הלהקמהמ דחא תויהל ,יירנטרעגה ללחב רסנל ךירצ

 תויהל ידכ יתצר ."הישע"לש העונתב יתייה ,תפדרנ היח לש שוח ךותמ .ךיירה לש תומישמה
 הכמ דועל םיקוקז אמש יתקדבו יתדרוה ,יתנקיתש םילכה םתוא .יביבס רעוב לכה וליאכ קוסע

 תפישנ יפל .ךפכפהה יליוו ופאקה לש וחור בצמל רטמורב־לש־הנוכת ימצעל יתלגיס .שיטפב
 . היה המוק ךומנ .ותורמל םינותנש םיריסאב ומעז תולכל דמועש יתעדי ,תרטקמה לש ןשעה

 ןיב רייסמו ץר דימת ,יסלק־ידוהי־ףא שממ ,ךורא ףא ,רשנ יניע ול ויה .ץיפקב חותמו ססות
 תיקש וסיכבו ץומקה הפה תיוזב ,ףגמ תייומד תרטקמה .ןוניגה יחטשב ודבעש תונושה תוצובקה

 .ןושיעל קבט ,תורוקמ ינימ לכמ ומצעל "ןגראל" דימת חילצה אוה .קבט הסוחד רוע

 ,ראלק רריפנטור .ס.ס הנוממה דצמ תורעהו תולקת ול ויה אלו בוט לכאש ירחא ,וילע וחור בוטכ

 טפטפל עדי יכ)יסור ריסא ללכ ךרדב ורקיב ץפחש ריסא רצוע היה .חפונמ סוטכ בבותסמ היה
 חק ,(יאלוקינ ארק יסור לכל)יאלוקינ הנה אב" : תוינמיהרבחב וילא הנופ היהו (תיסורה הפשב

 .לכואמ בושח רתוי קבטה היה ,םינשעמ םיריסא ליבשב .״ ...הירגיס ךל לגלגו קבט

 תא םיתיצמ ויה .טלמ יקש לש הבע םוח ריינב לוז קבט תצק םילגלגמ ויה םיתייפכה םינשעמה
 .קבט לש םעט םועטל ידכ ןשעה תא םיעלובו הירגיסה

 רחא ודנמוקמ ריסא ספות היהשכ וא ,ינפקתה ליגרה חור בצמב יליוו ופאק היהשכ תאז תמועל
 .ינסרוד רשנל ,תפרוט היחל דימ ךפוה היה - תוקרי תצק "ןגראל" אוהה ופאקה ידי לע חלשנש
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 תייפ תא קיזחה םא .ןברק ספת יליוו םא תוארל ץיצמ יתייה םילכה ןסחמ לש ףירצה ןולחמ
 יתעדי - ץומקה הפה תויוזו ויריחנ ןיבמ רמתמ תרטקמה ןשעו תוקרוחה ויניש ןיב תרטקמה

 .רחא ודנמוקמ "ןגראמ" ספתנש

 לש תידי שקיב ףירצל ץרפ יליוו .םישולת רזג יליתש המכ םע רגובמ יסור ריסא ספת תחא םעפ
 דמע ופאקה די לע .הליעי רתויו הלוגע רתוי ,הריפח־תא לש תידיב התוא ףילחה ךכ רחא .שוכמ
 ינפל ולשמ רדס ול היה יליוו ופאק .וכותב (יסור) 1* תואו םודא שלושמ לעב ,להובמה ריסאה
 היה ךכו ."...הבהא ךותמ םירוסי תלבק" : היה רובעי לב יאנת .חרסש ריסא תוקלהל שגינש
 תא ליחתמ ינא "יוו־יוא"ןוגכ איהשלכ החינג וא ,הקעצ לוק עימשת םא" : הינתהה תא עימשמ

 .ףושחה ןבשיה לע תוקלמ םירשע - היה ספתנה ריסאל בצקוהש שנועה "... הלחתהמ הריפסה

 .האקלהה ינפל ןיגפה יליוו ופאקהש קופיסהמו האנההמ קלח ויה ,םיאנתהו תוכירדה ,הנכהה

 ינפלש "...דוחי םשל״ה קר רסח היהו םייוניעה תכאלמ לא שגינ ,בהלנ דיסח לש תוקבדב
 ...השעמה

 .ותרוגח תא חתפ אוה .םי־^/עה תגיפסל ומצע תא ןיכהו הקיתשב ןידה תא קידצה ספתנה ריסאה

 .חרקה ושאר תא ףטעו תספסופמה ריסאה תצלוח תא דירוה .הטמ יפלכ םיספה יסנכמ תא לישפה

 וציצה יליוו לש תוינסרודה ויניע .ול ןיכה ופאקהש אסכה־״חבזמ"לע האריבו המיאב ןחג
 .החינג םוש עמשא אלש יתיוק הרוצע הליפת לש הקיתשב .המישנה תא ונרצע ונלכ .םידדצל

 רחא הכמ ,יסורה לש לופנה ןבשיה לע תיחנהל לחהו םילבוחה-לקמ תא דיה ףכב תפל ופאקה
 לש ירשנה ופא לע ופטנ העיז ילגא .םילכה ףירצב הדהדה תולקמה תחבא .ףכ דעו ףלאמ ,הכמ

 ףוטע עשיה רסח הכומהשכ ,הכמה לש םעזהו לוכסתה ועמשנ ולש םינשה־תקירחב .ופאקה
 ותויהב ומעז תאו ותשלוח תא ופאקה ןיגפה ,ריסאה תאכהב .הנורחאה הכמל הכחמ ותצלוחב

 ילב באכה תא גופסל קפאתמו חור ץמואב דמועה ןברקה לע זגר ילואו .םינש לע םינש אולכ
 .ילש אבסה תויהל לוכי היהש ,ריסאה לש ותרובג זוע לע יתיאתשה .הלק החינג עימשהל

 .ןברקה דצב תויהל יתיאגתה .המואמב ול רוזעל יתלוכי אלש ובאכו ורעצב יתפתתשה

 הכותל סחד ,תרטקמה תא חקל .םילכה-תמירע לע תודרמה־תק תא ופאקה קרז ,תוקלמה רמגב
 ףופכה ובג תא רשיי ,הכומה יאלוקינ .ויתואיר אלמ ןשעהמ םשנו ףשנ ,התוא תיצה ,ירט קבט
 לעמ ותצלוח תא ךשמ . תורובחו תוכמ יעבצ ,לוחכו םדוא לש םיספ לבק ןבשיה רוע .בואכהו

 ספסוחמה דבה עגמ .הצלוחה תא םכותל ליחשהו םילשפומה ויסנכמ תא םירה .התוא שבל .ויניע
 תיסורב רמאו ול ארק ,ונברק תא ררחש יליוו םרט . תכלל הנפ לפשומו הכומ .דואמ ול ביאכה
 גנילטפה יליוו ןוסלוא- םשה תאו ילש ריסאה רפסמ תא םושר ,יאלוקינ הנה אב" :ךכ תגליע

 " ...יתוא גורהל לכות התא רמגת המחלמהשכ ...1279 רעמונ

 םעפיאש ןימאה אל אוה .חצר־תוקלמב ריסא שינעהש םעפ לכ ,ולש עובקה "ןרדה״ה הז היה
 ,זגורה תועשב .המחלמה תא ודיספי םינמרגהש ןימאה אל .זוכירה תונחמב םייחב והשימ ראשיי
 עלקנש ריסא לכ סרוד היהו םדא־תייחל ךפוה היה - וילע הנוממה .ס.סהמ הפיזנ לבקמ היהשכ

 .וכרדב

 דחא דצמ תירזכאה ותוגהנתה .הרותפ אל הדיח יניעב היה ,ופאקה לש לתופמהו ךפכפהה ויפא
 רטונו םקונ היה דחוימב . תויופצ אל תובוגת ול ויה זגורו סעכ תעשב .ךדיאמ בל־בחורו

 םילכה ףירצל םנכנ היה . תושק יכהו תויוזב יכה תודובעב דיבעמ היה םתוא . םייתפרצ םיריסאל
 דמלא ינא ...!! םהה םילוונמה םיטסיאוגאה ... ! הלאה םירוראה םיתרפצה" : קעוצו ףדגמ

 רוצע היה ופאקה .הדימ דגנכ הדימ םהל לומגל ןוצרהמ ,העבנ םיתפרצל האנשה... ! חקל םתוא
 םילכתסמ ויה םירחאה םיריסאה . םודאה־בלצ ךרד ןוזמ־תוליבח ולבק םה . םיתפרצ םייובש םע

 תא ונל ונכתח ונחנא" !דבל לכה ולכאו תוליבחה תא וחתפ "...םהה םירוראהשכ" תולכ םיניעב
 ףרוצ םימיה דחאב ...! םקנו םליש תע עיגה כ"עו "... תויקינקנה תא וכתח םהו ... תועבצאה



* 
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 התיה יליוו ופאק ליבשב .שמחו םירשע ןבכ רוחב ,ידוהי אל ,יתפרצ ריסא ודנמוק־יירנטרעגל
 וב לקתנ היהש םעפ לכ , םחולה רושה לש םודאה טוטרמסה , םודאה שלושמה ךותב ?י תואה

 תודובעל ותוא ריבעמ היה . תוכמ ול ץיברמ היה ,הדובעב תולשרתה לש הנאותב .ול קיצמ היה
 הציר י״ע ולבסל ץק םישל טילחה ושואי בורב הזה ריסאה . האוצה יליבומל ותוא חפסמו תושק

 ויה הרימשה ילדגמב .ס.ס ה ירמוש . חוטב תומ הז היה ללכ ךרדב . תלמשוחמה רדגה ןוויכל
 םירמושה . םינושארה םירודכה ואיטחה ,ולזמ רסוחל וא ,ולזמל . דימ ותוא םיגרוהו וילע םירוי
 לא רעתסה רזכאה ופאקה , אילפמו הומת רבד הרק ןאכו . חטשב היה ופאקהשכ קוידב וילע ורי

 חווטו יריה חווטל ץוחמ לא ליתה יטוחו רדגה ךבסמ ותוא ךשמ וחוכ לכב ותוא ספת ,ריסאה
 ותוא עיגרה .אסכ לע ותוא בישוה . םילכה ףירצל ותוא סינכה ופאקה .לצינו ,הרימשה ילדגמ

 גאד םוי ותואמ . םיריעצה לש הצובקב , הלק רתוי הדובעב דובעל ותוא ריזחהו םימ סוכב
 ריכזמה יוולב הפקה ידכ םיאיבמה םע ותוא חלוש היה . םינושארה ןיב קרמה תנמ תא לבקיש

 .םינוממה יניעב ןח ־תאישנו היצקטורפל ןמיסכ הבשחנ וז תוחילש .ודנמוקה לש ץרהו

 אקוד ,בהואל ביואמ ךפהש ,יליוו ופאק , הזה רזכאה שיאב לחש ךפהמה לע יתיהת הברה
 ... םירחא םיריסאל ויתוליבחמ קליח אלש המשאה לעב יתפרצל

 הרעמכ םיעלס ץרפמ ןיעמ הילגרלו הנטק העבג התיה , םילכה ףירצמ רטמ 500 כ לש קחרמב
 םיריסא ינשו םירובד תורווכ שולש־םייתש , םינפש לודיגל לול ופאקה םקימ םש . תיעבט

 יסורה רלדנסהו םירובד לודיגלו תוקריל םיחרפל החמומ היהש יגלבה רוטקיו :"קשמ״ב ולפיטש
 רריפנטור .ס.ס .ופאקה לש ותמזוי התיה , תאזה תרתסנה הניפה .ופאקה לש ויפגמל גאדש
 דוסב היה ,ודנמוק־יירנטרעגה לש דקפהמו חיגשמה תויהל חלשנו תוברק הכנ היהש ,ראלק

 .םינפשה ־רשבמ לשבמ היה ופאקהש םימעטמהמ דבכתמ היה םעפ ידמ .ןיע םילעהו םינינעה

 .דקפמה ליבשב ותוא רוחנל ידכ םטופמ ןפש ספת ,.ס.ס ה תא עיתפהל יליוו הצר םימיה דחאב

 לאש םמורמ חור בצמב . םילכה ףירצ לא האיבהו תוימדקה הילגר יתשב ספת הנכסמה היחה תא
 יתסייג ,"לכל החמומ"לש ןורקעה תא יתלעפה ןאכ םג .ןפשה תא טישפהל עדוי ינא םא יתוא

 םיצר ונייהש םימעפה ןתואב יתרכזנ .ילש "ןכ״ה תא יתאצוהש דע םירתסנה יתוחוכ לכ תא
 לפטמ טחושה קיזייא יבצ ,ר ךיא תוארל ,"קירבטכאלש״ה - ירפכה הטיחשה תיב לא רדחהמ

 תרבעהמ לחה ךילהתה לכ תא תוארל וניצרו םילודג םינרקס ונייה . הטיחשל תודמועה תומהבב
 .הטיחשה ־תיב לש ץעה תפצר לע תיצמתה־םד תזיתנ דעו זעה וא לגעה ראווצ לע ןיכסה־ףלחה

 לש תוחפונמה תואירהו רחוש לשריה 'ר לש ויפב הנקהשכ תוחפונמה תואירה תא ששמל יתבהא
 הקוצמה תעשב יל רזע הז לכ .טחושה לש ןקזה תאו םינפה תא תוריתסמ הטוחשה המהבה

 .ראלק רריפנטורה .ס.ס םג סנכנ םייתניב .ןפשה תא טישפהלו טוחשל ןויסנב דומעל יתטלחהשכ

 .ליחתהל המב יתעדי אל .ופאקה לש תתפולה ודיב ןפשה ץצורתה ,ןיכס יתשפיחש דע

 הכמ י״ע ןפשה תא םמהל שי לכ םדוק "... הז תא םישוע ךיא ךתוא דמלא ינא ...לרפ ,הנה אב"
 ורפרפ הינזא יתשו ופאקה לש ודיב היולת הראשנ הנכסמה היחה . השעו רמא .ופרעב הקזח

 ןמ ורוע תא טישפהל יתלחתהו שרקב עוקת רמסמ לע םומהה ןפשה תא יתילת . המשנ תאיציבכ
 .דחפמ הדער ידי .ולש זילטאב םיאלטה תא בצקה קילמ םהרבא טישפמ היה ךכ . הטמלו ראווצה

 הנוכנ הדובע השעא אלש יתדחפ .יל ועמשנ אלש טעמכ יתועבצאו ילע ולכתסה ופאקהו .ס.ס ה
 טילשה .ס.ס הו ריסאה ופאקה , םינמרגה ינש לש םתחיש תא יתעמש הטשפהה ידכ ךות .שנעאו
 לש ותדובעל המוד והשמ יתישע ,אשרוו י״ע ץאלפ קאלשמואב ... םידוהי דוע וראשנ ,חא ,חא"

 .״ (...ןעדוי עטכולפראפ) ... םימורע וגרהנו וטשפוה םידוהי תואמ ...הזה רוראה ידוהיה

 יירנטרעגב הדובעה רקיע . םימעפל גלש םג דרי . דואמ רק רבכ היה רבמצדב ,1944 תנש ףוסב
 תא םמחל ידכ טפנ ירונת "ןגרא"ופאקה .ואפקי אל םיחמצהש ידכ תוממחה לע רומשל היה

 וחרב םינפשהש ונאצמו הדובעל ונעגה דחא רקב ..גלש םיסוכמ ויה תואלקחה יחטש . םיחמצה
 יליוו ופאק .בולכה לש תלדה תא רגס אל ,עשורמה עשרה קעדיו ינלופה ץרהש הארנכ . בולכהמ



 ־
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 . םינפשה תא שפחל ודנמוק־יירנטרעגה לכ תא סייגל םוקמב וב טילחהו ינסרוד חור-בצמל סנכנ

 תובקע יפ לע . םינפשה םע גישו חיש םהל היהש הלא לכל עיגמש שנועה תא רבכ ןנכת ופאקה
 .עיגה ראלק רריפנטורהש ינפל םילהובמה םינפשה תא דוכלל ונחלצהו ונרזפתה גלשב

 "ןוגראל" החמומה ,ופאקה לש ישיאה רלדנסה . הרומח רתוי הלקת התיה רוטקיו לש תרווכמב

 םירובדה ולפנ , תורלדנסה לש שיטפה תוקיפדמ . םירובןב הברה ןיבה אל ,ופאקה רובע םייפגמ
 .ותמ הברהו תרווכה ךותב ןפורפורמ

 . האופק םיידע החירפהשכ ףרוחה ישדוחל רכוס ןוגכ דחוימ ןוזמ םירובדל םיקפסמ ללכ ךרדב

 ץחלב סנכנ החמומה רוטקיו . הנועה יחרפ לש בולבלה דע תולעופה םירובדה תודרוש ךכ קר
 תפוקתל דעש ותוא ענכש רוטקיושכ עגרנ ופאקה .ןדודיעבו םירובדה תייחהב דובעל לחהו לודג

 .ופאקה לש ומעז ךכש ךכ . היתולובג תא ביחרת תרווכמהו תורווכה הנששואתת , ביבאה

 לש ףירצל םימיה דחאב ופאקה סנכנ ,1944 הנש התוא ויתסב .ינורכזב תרחנ דחוימ ערואמ
 ליבשב ותוא קילחהל ותוא עיצקהל ץע לוב תחקל הדוקפ יל ןתנ ,םעזנו רעסנ ולוכ ,םילכה

 לע הנגהו הרימש תדמע הל התיהש "עפאווטפול" המ םילייח ינש ואיבה ץעה לוב תא .ס.ס ה
 .ואבלטימ ־הרוד הנחמה תברקבש ןזואהדרונ ריעה

 םיריסאה לכ . תרווכמהו הינפשה לש הרעמה תברקב ונעקת רטמ ינש ךרואב עצקוהמה לובה תא
 ,שומח אל רחא לייח םיולמ .ס.ס ילייח לש הצובק יתיאר קוחרמ .ונופ , םוקמה תברקב ודבעש

 תבחסנ םילגלג ינש תב תיאבצ די־תלגע וניאר העש עברכ ירחאו תוירי ונעמש .ץעה לוב ןווכל
 .תיאבצ הכימשב הסוכמ הפוג הילעו םילייח ינש י״ע

 לש תרתחמה םע רשק ול היהש הארנכ . תומל ןודינ .ס.ס לייחש ופאקה רפיס ןזואל הפמ
 .הרוד הנחמב הלעפש םיריסאה
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 לשנא 'ר ירפכהו יזנכשא חקורה

 סשערימוגארדמ רבעיא לשנא יר תחאה .ינורכזב קומע ותרחנש תויומד יתש ויה 141 קולבב
 תומדהו .ירפכ , המדא דבוע שיא ,זוכיר הנחמ לש םיחנומב ןקז ,50 ןבכ ידוהי .שורומרמבש

 ןודא - תינמרגו תירעוה רבוד . הפי העפוה לעב , תולוגע םינפ , הובגו רימת ,ריעצ הינשה
 ודנמוק־טכאשב ודבע םהינש ."יאושאק" םתס ול וארק וירבח . אשאק־עצישוקמ חקורה יזנכשא

 . 2 -¥ ] 1 - ¥ םיליטה לעפמ - תיעקרקתתה הרהנמב 11 ,סמ

 םידוהיה . תורויה ויה םהינפ - למשחה רואו ריווא רסוח ללגב . םישק ויה םש הדובעה יאנת
 םהיניב ורביד םה .שורומרמ רוזאבש םיירפכה םידוהיה תא וריכה אל םיירגנוהה םיללובתמה

 םירגנוההמ םינוש ונחנא ונייה תאז לכבו ונתוא דחיא םנמא בערה .שידיי ונרבד ונחנאו ,תירעוה
 תודשה ילוביו םימה עפשל ,עיבשמה יתיבה םחלל , תורפל , תוקריל ונעגעגתה . םינרדומה

 לש םינמזה־חול תא דבאל אל ונלדתשה .דומילו תסנכה־תיב ייחל הליפתל ךרוצ ונשגרה ףסונבו
 "םינגטמ״ו "םילשבמ"ויה םיפיעו םיבער םתויהב תירגנוה ירבוד םידוהיה םה .המודכו תבשו גח

 יריסאל תדחוימ העפות תאז התיהש ינמוד .ואיצמהש ינוימדה "חבטמ״ב םיבוט םילכאמ ינימ לכ
 ןפוא תא םיטרפ יטרפב ראתלו םיטירפת ביכרהל : איהו - תירעוה ירבודו יאצוי זוכירה תונחמ

 "םילשבמ"ויה תונמדזה לכבו הדובע ידכ ךות ,דקפימב הדימעב ,היונפ העש לכב . םתנכה

 רוחשה־לפלפה תומכו םינילבתה תא ,חמקה תא ,רשבה תא "םילקוש"ויה תונקיידב . םילכאמ
 לש תלוברעמב קינקנ "םינגטמ"ויה םה ..."םינגטמ״ו "םילשבמ״ו - המודאה הקירפפה וא

 יחופת לש ןוגיטהו היפאה תרוצ תא םינווגבו םיטרפ יטרפב םיראתמ ויה . תושקשוקמ םיציב
 יבוע תונקיידבו הדיפקב ראותמ היה ("רחא- רבד״ה :וניפב) ריזחה־רשב בכרה . המדאה

 המילשמ תנמש לש תפסות התיה םימעפל ,רשבה ־תבכש עבצו ןמושה יבוע הנושארה הבכשה
 חספ אל ידוהיה לרוגהש םירצנתמו םיללובתמ הברה םירעוהה םידוהיה ןיב ויה . טירפתה תא

 תוגועה־תייפא" היה היפאב םלש קרפ .ותודהי תדימ ונעדי ובכרהו טירפתה ךותמ . םהילע
 שוביכה ןוטלש תחת םינש עבראכ ונייה . הב ונרבד אלו הפשה תא ונוניבה ונחנא . הפה־לבהב

 םיליחשמ ונייה םימעפל .ירעוה־ורטסואה ןוטלש ימימ הפשה תא ורכז דוע םירגובמה .ירעוהה
 ריזחה לע ךרבל תחכש ...ינודא ןובאתב" ... לכואה תנכה ... רמגב "לשבמ״ל תירגנוהב

 ..."לכהש"

 תוינתוואת םיתפשב קצקצמו בישקמ םימעפל היה ,עצישאקמ חקורה יזנכשא ןודאה ,ונעדוימ םג
 םינורחאה ןיב וטיגל סנכנו חקור היהש ונל עדונ תוחישה ךותמ .ויריבח לש "לושיבה" תעשב

 טרס םינדוע ויה ורצנתהש םידוהיה לכ .(בוהצ טרס םוקמב)עורזה לע ןבל טרס ול היהש ןווכמ
 היה ילעמש הארנכ... םיסחוימ לש ןבלה טרסה םע תופרשמל חלשהל וכזש םיבר ויה .ןבל

 .בוהצל ןבל ןיב ןיחבה אלו "םיעבצ -רויע"

 וחרוכ לעב יזנכשא ןודא .ןורתי םוש ןבלה טרסל היה אל ואבלטימ־הרוד הנחמ לש רטשמב
 .ידוהיה לרוגלו ,הדובעלו למעל בוט ידוהיכ בשחנ

 .חקורה ודידי תא ץירעמ היה הדובעל ורבח רבעיא לשנא יר

 .ללובתמ ידוהי היה םא וליפא ,םעמ םרומה אפורה תאו חקורה תא דימת וכירעה םיירפכה

 םירוסיא הברה לע רבוע אוה םא וליפא , חלוגמו דמולמ ידוהיש הקיתשבש המכסה ןימ התיה
 ךכ לכה וקוסיעו ותונדמל ללגב ול חלסנ ירה ... רפכה שארו רמוכה םע אקוד דדוימ אוהו

 הנופ היה לשנא זר . םיצוצרו םיפייע ורזח דחיו הדובעה ודנמוק לא הצירב ואצי דחי ... בושח
 . "הרות -רבד" עומשל ןזוא הטמ וא הפוטח הליפתל ףרטצמ . םירכמהו םירבחה לש הניפל

 ויה תובוהזה וינש . םיריעצה םירענהמ םחל תיזכ "האוולה״ב לבקל חילצמ היה םימעפל
 היה . בוצע ךויח םע תוקרוב ויה ויניע . רזג וא המדא-יחופת תופילק אצמל חילצהשכ תוקירבמ
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 םירענה לא הנופ היה תיסיסע שידייב .לאגהל הכזנו עיגיש םויל הוקמו םחנמ ,ךייחמו חנוג
 .םיריעצה וידכנ ןיב בוט אבסכ בבותסמ היהו םמוי רדסבו םתדובעב ןינעתמ םיריעצה

 בוצע דימת היה . המשנ ץוצרו ףוג דבכ הדובעהמ רזוח היה ,ריעצה קנעה ,יזנכשא ןודאה חקורה
 םיריסאה לע שעמ־ספאב ההובו ילכה תא ףטוש ,תונתבערב אמוג היה קרמה תנמ תא .רהרוהמו
 ערתשמ , םישגרדה תניפב דדובתמ היה בור י״פע . םיפוחד םינינעב םיקוסע וליאכ םיצצורתמה

 תאצלו םוקל ארוקה ץוש-רעגאלה לש עוגה לוצלצל דע וידגבב םדרנו עוצפ היראכ ןרזמה לע
 .הדובעל

 עגפ רוקהש םינושארה ויה ץעה ילענב םיילגרה . םירק ויה םירקבה . ריואב היה ויתס לש חיר
 תא יל וריכזה חורהו תורירקה . םיינזאה תוצק לעמ םיריסאה עבוכ תא ךושמל ונלחתה . םהב
 .״טפשמה ךלמה" תארקל םיננוכתמ ונייה זא . םיארונה םימיה , םיגחה ברע לש תוחילסה ימי

 היה , 141 קולב ,ונלש קולבהמ . "תוחילס״ה תא רמולו ללפתהל םכשה רקבב םימק ונייה
 ןיידעש םיריסא וטלפש םיפירצה ןיב תוריהמב ונרבע . םידקפימה שרגמל דע רכינ קחרמ

 ופאקה לאו ולש הדובעה ודנמוק לש טלשל ץר דחא לכ . םהיפעפע לע םישורפ ויה הנשה־ירוק
 .שגונה

 עליאפיל ינכש םע דחי . רפכבש תועבגה דחא יל הריכזהש הנטק העבג התיה תומוקמה דחאב
 אסכ לע בשוי ךלמ ל־א" הליפתה תא םימזמזמ ונייה םש ."לעפא״ה לא םיצרו םיזפחנ ונייה

 דאלג ־ ןעילאפ רפכהמ דחא ריסא .ירבע חול ונל היה אל . תוחילסה תרימא רדס לש "םימחר
 הליפת רודיס םיידוהיה םיטרופסנרטה דחא לש םידגבה ןיב אצמו ולזמ לזמתנ קאלופ ריאמ םייח

 .דבה תויראשו לבזה תא קרזשכ הרפתמהמ איצוהל חילצה הזה רקיה ןומטמה תא .טמוקמ ןטק

 ששמל ולכי הלוגס ידיחי . רודיסה תא איבחה היתחתמו העוקש הלודג ןבא אצמ םוקמה תברקב
 .ותוארל ולכי דוס ־ירמושו רודיסה תא

 לש ודנמוקה .הנשה־שאר ימי ינש לש קייודמה ךיראתה לע ונל עדונ םיטרופסנרטה דחאמ
 טרופסנרטה םע ועיגה םבור . םיידוהי םיריסאמ ולוככ ובור בכרומ היה הירלדנסהו הרפתמה

 ידיב הריעזה הכאלמה יפנע לכ ויה םש ,שורומרממ ויה םהמ הברה . דלאוונכוב ךרד ץיוושואמ
 ינוקית ידכ ךות . םייוסמ יווה רצונ הרודב םיטייחהו םירלדנסה לש הכאלמה יתבב . םידוהי
 םשו הפו הפשל ולגרתה םיניצקהו .ס.ס ה ירמוש .שידייב םהיניב ורבד ,םידגבהו םיילענה

 תומוקמ ינימ לכב ונדבעש ונחנא . םיאכודמה "םינודוהי״ל גועלל ידכ שידייב םילמב ושמתשה
 םייקנ םידגבב םהלש רדוסמה הארמה ללגבו תיסחי החונה הדובעה ללגב םהב ונאניק ,ץוחב

 .תומאותהו תומלשה םיילענה ללגבו הדימה יפל םירופת

 שיגרהש ,הכאלמה־תיבב םיקיתוהמ ,םיידוהיה םיריסאה דחא שגינ הנשה־שאר ינפל םיימוי
 בורב רמול ןוכנ רתוי וא ותומימת בורב . השקב ויפבו .ס.ס ה ןיצק לא "דמעמ־ןב" רבכ אוהש

 רמולכ ,הרצק הליפת ללפתהל ולכויש ידכ ,ידוהיה גחה םויב "תובשחתה" שקיב ותושפט
 לכ ירה . תאזכ הינפב םירחאה תאו ומצע ןכיס עודמ ןיבהל השק .ןמזה ינפל םתוא ררחשל

 . שממ תושפנ תנכסב הכורכ ,ןיצק לא טרפבו .ס.ס שיא לא תושר ילב הינפ לכש עדי ריסא

 יחילש "ש ,ןימאמה ידוהיה לש תומימתה ,םיגחה רכז תארקל אוהשמ תושעל ףחדהש הארנכ
 ןיצקה לש ותבוגת . שקיבש המ ןיצקהמ שקיבו ןויגהה תא ושטשט -"... םיקוזינ םניא הוצמ

 ,עגאטרעייפ ןבאה יז ,לקנעי ... אי , אי" . האנשה שאב וקלדנ ויניע .ס.ס ישנאל תיסופיט התיה

 "...ןכאמ רעטייוו זאל" (... רורא ידוהי ,גח ימי םכל שי ,לקנעי ןכ ,ןכ) "... עדוי עטכולפראפ

 (... ךלש הדובעב ךשמה)

 ,לוכאל ,ףירצל תכלל וננוכתהו רמגנ דקפימה ,ליגרה תודבעה םוי םויס ירחא ,םויה תרחמל

 םיריסאה תריפס םויס םע . םויה דובכל הפוטח הליפת ןגראל ונבשחו םחלה תנמ תא לבקל
 לע ראשנ 141 קולב ןדויה לכ" :זירכמ לוקהו . תוער רשבמה םוזמז ,םילוקמרה םוזמז עמשנ

 דועצל - "ןרישראמ פא" םילוכי ונא ךכ רחא קרו "... הנחמה תא תוקנל םיכלוה םשמ ,שרגמה
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 תא תוקנל תוכמבו תופיחדב ונב ץיאהל ולחה םיאופאק יווילב .ס.ס ישנא .ןושיל תכלל ףירצה לא
 םיריסאה לכ . המירע לא ץורלו םירהל םיכירצ ונייה ףירצמ קלח וא ץע ,ןבא לכ . הנחמה

 לע שנוע - שממ הכשחה תדר דע ןויקנב ונכשמה ונחנאו החונמהו לכאה תנמ תא ולבק םירחאה
 .ישילשה ךיירה תמדא לע ןאכ "גוגחל"וניצרש ידוהיה גחה

 .ןושיל קולבה לא םידעוצ םלוכ - לאוגה םוזמזה עיגה םייתעשכ ירחא

 ולביק םידוהיהש עדי ,ידנלוה - וכותב העובט תואו םודא שלושמ לעב ,רעטסעטלאקולבה
 .ברע -תחורא ונלבק אל ,הנחמה יוקינ תדובעל ףסונב שנוע

 עדונ המחלמה ףוסב . םירענה םיריסאה ליבשב םחלו קרמ תצק וירבח לצא "ןגרא״ל חילצה אוה
 .הרובגב ןכוסמה ודוס לע רמשו ידוהי היהש ונל

 הנשה שאר לש קוחרה דההו ןורכזה .ונתוא ופטש םיעוגעגה . הלילה תכשח םע שדקתה גחה
 ףוגה תא ופחד םיילגרה . םימלכנו םייווד םיפייע ףירצל ונסנכנ . הלפשהה תאו בערה תא חיכשה
 הררתשה תנמ תממדו םישרקה לע ונערתשה . תומוקה שולש תוטימה ישגרד ןוויכל הלעמ יפלכ

 לש רוזחמ ונל היה אל . היוודו הקומע הקעז לש הליפת . תמליא הליפת לש הימוד תאז התיה
 ולש קוניצב אוה םג היה ,אבחומה רודיסה . תוירבע תויתוא םע ףד אל ףאו רודיס אל הליפת

 תא איצוהלו תכלל הכשחה ינפל קיפסה אל קאלופ ריאמ םייח , רודיסה לעב .ןבאל תחתמ
 תוליפת ,םעפ לש הנשה שאר ליל בירעמ לש תוליפתה ודהדה ונינזאב .ןנכותמכ הליפתל רודיסה
 אקוד ללפתהל זע ןוצר ונב היה .ינשה לע דחא ונלכתסה .ואנקריבל תובכרה קושקש םע ומדנש

 הבעמב הכפמה ןיעמכ ונכותב עבעב הרוצע הקעזב ץרפתהל ןוצרה . .ס.ס ה לש האנשה ללגב
 ץעה ילענב ,םישגרדה ןיבש תומצמוצמה ונתומא־ידלדב ןאכ . ץורפל ךרד שפחמו המדאה

 - הזה רזכאה םיעותעת־םלוע ךותב ,תנמה־תלוגלוגו ליתה תורדג ,דס ומכ םילגרל םידומצה

 .לכה תורמל תויחל ,רובגל ןוצרה ונב רבג ןאכ אקוד

 םעפנו שגרנ . םישגרדה ישרק לע ןועש ,ןקזה השמ זר דמע ,תועמד תופוטש תוצמצממ םייניעב
 תולילהו םימיה ןיבל "םימחר אסכ"לע בשויהו ןידה םוי ןיבש דוגינה־תמצע לע רהרהמ אוה

 .םימחר ירדענו תוירזכא םיאלמ

 ודנמוק רעגינייר־עסארטש לש - "תובוחר-אטאטמ" לש תינוציחה הפילקהמ רענתה תוימואתפב
 גח - בוט־םוי זיא טנייה ,ןדיי !...וישכע הנשה שאר ליל ירה ןדיי" : רבש תקעז ,הקעצ טלפו

 ... םויה

 ןכומ ידי לע דמענ ,רעזייוו עליאפיל ,עוואלאוומ 14 ־ ה ןב בוטה ירבח . תוירזב תוטמהמ ונצפק
 ומישי אלש ךכ ונדמענ . םייתומוקה תוטימ דיל תודמע וספתו ודרי ומק םיבר . ללפתהל ןמוזמו

 .ופאק וא .ס .ס לש ימואתפ רוקיבמ עתפונ אלש תלדה דיל ונרמש . םיללפתמ ונאש ןולחהמ בל

 ופרטצה םירחאו רמטס ידיסח חסונ ינייכב ןוגינב הפ לע תיברע-תליפת ליחתה השמ זר ןקזה
 תיב תא יתיאר בושו םייניעה תא טק עגרל יתרגס . םיארונה םימיה תליפת לש ןוגינבו םוזמזב

 םידמוע ,םינבל םילטיקב םיללפתמה תא יתניימד . תויששעו תורנ ןומהב ראומ םעפ לש תסנכה
 רבג ךכ הליפתהמ םיעטק דועב רכזהל ונכשמהש לככ . העמדו הליפת םילגלגמו םיפופצו םיפופכ

 חוכה ירמגל םלענ . תונחמב רידנ רבד הז היה . בוש חתפנ תועמדה ןיעמ . תוכבל ןוצרה ונב
 תוקעומהו תורצה ורבגש לככ . רוגסו לוענ היה תוקוצמל טלפמ היהש תועמדה רעש . תוכבל

 ונכשנ ,לבסה לע לקמה יכב ותואל ונעגעגתה םימעפל .ןוצרה ץצקנו ןיעמה שבי .יכבה טעמתנ
 .אב אל יכבהו םייתפש

 אוה םג דחפה . ארונה חרקה הטעמ תא סימה ,תוכלמה ילבו רפושה ילב , תונורכזהו הליפתה
 םיריסא . םיאצמנה לכ תא ףיקהל לחה םוזמזה ,הליפת-תגאשל הכפה הימודה . טק עגרל םלענ
 םידמוע םלכ ,וניפמ ענמנש קרמה תא וחכש .ןינמל ופרטצהו וררועתה , תופייע בורב ומדרנש

 .ןמא " ...אליעלו אליעל" ... שידקה תא םימזמזמו
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 עדויש ימ לכש םוקמב וב רדסוה .וחכשנ םיקרפ הברה . םיישקב ץ״שה לקתנ הדימע-תליפתב
 - עטקל ונעגהשכ . רוביצה־חילש תויהל ןמזומ - רדסה יפל אלש וליפאו םייוסמ עטקב רכזנ וא

 םעפ דוע ןקזה השמ רזח "ךתירב ינב לכ םיבוט םייחל בותכו" - םיארונ םימיב תרמאנה תפסות
 .ןהבש הילאוטקאה תאו םילמה תועמשמ תא ושיגרה םלוכ .וירחא ורזח םלוכו

 םיקוספ רמול תושר שקיב ,ץינזיו דיסח ,עגיהו ףיעה רבעיא לשנאשכ היה תושגרתהה איש
 .הנשה שאר לילב םידיסח גהנמכ ,"רומזמ דודל" ד״כ קרפ םיליהתמ

 הנשה שאר ליל ותואב ,ואבלטימ־הרוד הנחמב אוהה םוקמב , םייוסמה בצמב ,איהה הליפתה
 םינפה רתסה תעשב הרידא האחמל הכפה - םיפייע םיריסא יסומע םישגרדה ןיב ה״שת לש

 .איהה

 הארמה .האתשמו םהדנ דמענו ררועתה ,עצישוק־אשאקמ יזנכשא ןודא חקורה ,ףייעה קנעה םג
 םיכובו הליפתב וזכ תוקבדב םידמוע , םילפשומו םיבערומ ,םימימת םידוהי ,יטסילאירוסה

 שחרתה המ עדוי יניא .ותוא םיהדה םילמבש המצעה .ותוא םמה ,םהיתומא ינפל תוקוניתב
 בתכת הבוט הנשל" תכרבב ךרבתהלו ךרבל ינשל דחא ונשגינשכ הליפתה ירחא .ותמשנ קמועב
 ךתעושיל" הקעזב שישה ידומע ןיב רענתהש ןושמשכ ,הז יואשאק רענתה - גוהנכ "... םתחתו

 !״ יה יתיויק

 אל וחוכש לצנתה אוה .ןקזו רענ ,ללפתמ לכ םע הרזומ תונתבערב קשנתהל ליחתה יזנכשא ןודא
 ירחא .ול לחמנש ןנחתמו שקבמ הכבו ךולה קושנו ךולה ,שיאל שיאמ ךלה ...זא ול דמע

 :רמאו תירעוהב ריבסה תורוצע תועמדב . החילסה תשקבו ויכב רשפ תא ונל ריבסה עגרנש

 יבא ... רצנתהל יתיצר אלש יל ונימאה ... םכמ יתקחרתהש הז ינא ...םירקי םידוהי יל וחלס"
 תורצנתהה ידי לעש בשחו המחלמה תוארומ לע רבגתהל לכוא אלש דחפ אוה .ךכל ינופחדש אוה

 "... םכתרבחב בוש ינולבק אנא ...יתוא ליצי

 היהו הדובעהמ רזוח היה . שואיב יזנכשא חקורה עקש ,םויב בערהו תולילב רוקה רובג םע
 היה אל .וילעמש הכומנה הרקתב ההובו שגרדה לע בכשנ וא קולבה לש תוניפה תחאב דדובתמ

 לע ולעש ותחפשמ ידירש ,וילע ברחש ירמוחה םלועה . דורשל ידכ םחלהל ףחדהו חוכה ול
 .הרובחהמ דחאכ רבחתהל לגוסמ היה אלו ויתוחוכ תא ושיתה ,דקומה

 דע ןמלוזומ ךפה . הועש רנכ גומנו ססומתה טא טא . הביזכה ,רואנה םלועה ירדסב הנומאה
 ... תופוגה תמירע דצל "ודנמוק־טכאש" ה תבצממ אצוהש
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 עליאפיל רענה

 הנחמל עיגה אוה םג .ינממ ריעצ רתוי . הרצל חא .ואבלטימ־הרוד הנחמב יל היה רבחו דידי
 עוואלאוו הרייעהמ היה . 1944 יאמ שדוח ףוסב ״ודנמוק רעטסוש־רעדיינש״ה םע הרוד

 . "עדדימ -לעפאטראק״ב דבע אפיל . הירגנוהל חפוסו 1940 ב שבכנש חטש . סורוטפרקב

 וקסע םה .יירנטרעגה י״ע היה ולש ודנמוקה דבע וילע חטשה .ינשה דיל דחא תונכשב ונדבע
 תולוגע םינפ . היה ךומנו םונצ רענ . םיריסאה חבטמ רובע המדאה יחופת ןוסחיאו רובצימב

 .אמא לש הרניס תאו "רדח״ה תא בזע התע הזש רוהטו םימת דלי יניע ..תוריאמ םייניעו

 תא םהילע שורפלו םירענה תא ברקל ולדתשה ,רוזא ותואמ םידוהיה ןיבש םירגובמה םיריסאה
 ןיעמ היהש חבש םשב רגובמ ידוהי ונתא היה . םימותי לש דמעמב םלצא ונייה .יהבאה םתוסח

 םוי רמגב .עשיהו ןויסנה ירסח םיריעצה םירענל רוזעל ךרד לכב הסנמ היה ."םימותיה יבא"
 רזוע היה ,קרמה תנמל עיגהל ידכ םיבערומה םירגובמה ןיב קחדהל םיכירצ ויהש העש ,הדובעה
 ךיא "תובוט תוצע"ןתונ היה חבש 'ר . הפיט דבאל ילב התוא ריזחהלו הרעקה תא טישוהל םהל

 תופסותהו םחלה תיראש תא איבחהל ךיאו הפיא . תחא-תבב םחלה תנמ תא לכאל אלש קפאתהל
 טלוב אפיל היה ,םידוהיה םיריסאה םירענה תורשע ןיב . קינקנה תסורפו הנירגרמה ,הבירה :

 תולכאמ לש רוסיאה ללגב קרמה תא לכאלמ ענמנ היה ןושארה ןמזב . תווצמ םייקל ותוטיהלב
 ,"םכיתושפנל םתרמשו" איה רתויב הבושחה הוצמה זוכירה תונחמב יכ ענכוששכ . םירוסא

 םג םייק ,תיבהמ ליגר היהש יפכ .יתימאה " יה שודיק " איה איה םייחה תשודק יכ אוה םג ןיבה
 "רדח״ב דמלש המ לכ . הפ לע דומילו לכוא לע תוכרב , הליפת :ןוגכ הרגישבש תווצמ ןאכ

 . אנהכ שריה יבצ ,ר ערעטמירטסמ ברה ונרומ לצא םיבהלנה םיפתתשמה ןיב היה אוה . הפ ןניש

 ןאכ "רועשה דיגמ״ל בורק בורק תויהל ידכ הפצרה לע םיסורפ ויהש םינרזמה לע קחדנ היה
 ביהלהל דחוימ ןורשכ ול היה .ןורכזה יפ לע קר , םירפס ילב ןבומכ ... הטמ לש הבישיב

 רשק ילב עובשה תוישרפמ םיעטק םהל ריכזמ היה . היישע לש תובהלתהב םירחא קיבדהלו
 .יתימאה ךיראתל

 ףרוח היה אל דועש ונבשחו רוקמ ונלבס .ונל המדנ היה ךכ . אבל םידקה 1945 תנש לש ףרוחה
 םוחה רסוחל םיירקיעה םימרוגה ויה ,תכרפמה הדובעהו בערה ,םינימטיוה רסוח . הזכ השקו רק
 ךותל םיפשונ ונייה . דיה ףכל וקבדנ שממ . תואופקו תורק ויה הדובעה ילכ תוידי . ףוגב יעבטה

 תופושחה םיינזאהו רוקמ םידאה ףאה הצק .ןתוא םמחי הפה לבהש ידכ תוצומקה םיידיה תופכ
 וא םיטוטרמס לש תויראש ינימ לכב םיילגרה תופכ תא םיפטוע ונייה . םיטחמכ ורקדו ואפק

 לכ תא האיפקה םידקפימה שרגמב הדימעה . םוחה לע רומשל ידכ ,טלמה יקש לש הבע ריינב
 התיהש ללגב , ("דנאטש-ליטש" ) םוד לש בצמב הכורא העש םיראשנ ונייה םימעפל . ףוגה
 דצ : םיפגא ינשל קלוחמ היהש 18 יסמ קולבב ונרג זאש ינמוד . םיריסאה תריפסב המאתה־יא
 ימי ויה . םירחא םיריסא םע םיירעוהה םידוהיה ונחנא ינשה דצבו םייקלטיא םייובש ורג דחא
 חולה ןמז ונל דבא . תויחל ךישמהלו םחלהל קשחה ונל דבא . שואיב ונעקש . םיינדרוט םשג
 ונל םיארנ ויה םירצקה ףרוחה ימי . םויה עובשב םוי הזיא רכזהל ונצמאתה . הוקתהו ירבעה

 ,1944 יאמ ףוסב ואבלטימ - הרודל העיגהש םיריסא ףלאכ לש הצובקהמ . תולילה ומכ םיכורא

 םיטרופסנרט ועיגהשכ ונלבק דודע תוקירז . הדובע ודנמוק ינימ לכב םירזופמ ,םייתאמכ ונרתונ
 .םירחא םיגחו םירופו הכונח ח״ר לע ונעדי םהמ . םידוהי םהיניב ויה ,םירחא תונחממ םישדח

 םהש השגרהה התיה םידוהי ויה םהב תונחמה לכב . םידוהי דוע ורתונש תעדל ונחמש רקיעב
 .תומדא ילע םינורחא
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 םיכיראת תעדל ינפוג ךרוצ שממ ונל היה . םירחא תומוקמב םידוהיה בצמ לע עומשל םיבער ונייה
 דימת : רדס יבהוא םה םינמרגה עודיכ .ונלבקש לכואה טירפת יפל עובשב םויה תא םיהזמ ונייה .
 תושבי-תומצע וא סוס-רשב תוכיתח וכותבו תפלה-קרמ .לכואה ותוא עובשב םייוסמ םויב ונלבק

 םירוטב הנממו הדובעה לא ענ היה קמוצמה ףוגה . עובשב םוי ותואב ןתינ - ןכות תונקורמ
 םיסוכמ , םיחלוגמ םישאר . םיספ־תפילחב םירפסוממ םידלש ונייה . תוישימח לש םיעובק

 םייחלה תומצעו תולופנ םינפ . םיעוקש םירוח ךותב תוקומע םייניע םהבו תונושמ תותמוכב
 עמשנ ופאקה לש ינוטונומה לוקהשכ דיחא בצקב דועצל ולגרוהו ונמוא םיילגרה . תוטלוב

 תוידנלוהה ץעה ילענ לש םישבי םילילצ לש עטוקמ שער . ״ !לאמש"״ ! לאמש" : םיקחרמל
 .ודהו לענו לענ לכ . רקהו רוחשה טלפסאה לע םילחדזמש םירוטהמ עמשנ היה

 םיילגר לש םימומע תולוק . תוכמ ימתכומ תופוגמו תובאוכ םיילגרמ םיעוטקו םיעלוצ םידה
 םשמו ןמלזומ לש דמעמל רובעי ףוגה לכ םרטב ןהלש הנורחאה הדעצה יהוז ילואש תולשוכ

 .תלאוגה הנורחאה ךרדל

 םוי םויסב . חתמו הימוד לש העש התיה , םידקפימה שרגמ לא הדעצהו הדובעה רמג רחאל העשה
 םכרד םילוקמרה םוזמזמ ונדחפו ונדער . םיטוחס ונייה . חחושל וא רבדל חוכ רתונ אל הדובעה

 . ם.ס לייחו רעטסעטלאקולבה ידי לע התשענ םיריסאה תריפס . העשהו םויה תודוקפ ורבע

 םיריסאה לש הקיעמה הרוצעה םתמישנ תא עומשל היה רשפא . תומ תממדו חתמ , היפיצ התיה
 .ס.ס ישנא הנחמה ירמוש לש םהיפגמ דה . תולמשוחמה ליתה־תורדג־יטוח םוזמז ידכ ךות

 ..."תוממ ליצת הקדצ" םינצבקה לש הקדצה-תפוק לוקכ עמשנ , הרימשה ילדגמב

 ,ירירגסה ריואה גזמ .אצומ אלל ונתוא ףיקמו ונילע רגוס לכהש ונל הארנ היה 1944 תנש ףוסב

 עולבל תועתלמ ירועפ םיירזכא םירמוש תפקומ ץרא־תרבכב ונייח . דוריה ונחור בצמ תא ריכעה
 .ארונה םינפה רתסה לומ ןויסנב העש העשו םוי םוי םידמועה הוקת ־ירסח־םיריסא ונייה .ונתוא

 ונקחדנ דימת . םירוסי לש ןיבק העשת םידוהיה ונא ונלטנ ,זוכירה תונחמ לש תואלתה םי ךותב
 . תונחמה לש הלוצמה ןויב רתויב הקומעה הניפל

 םינמרגה וריבעה המחלמה ףוס תארקל . םידוהי דוע ונילא ועיגה 1945 ראורבפ שדוח תיצחמב
 יריסאמ קלח . םיעשפה תובקע תא שטשטל ידכ הארנכ .ינשל דחא זוכיר הנחממ םיריסאה תא
 . רחא זוכיר הנחמל ועיגהש דע ועסנ םייעובשכ . םיחותפ תונורקב תובכר לע הלעוה ץיוושוא

 "םיפירצ ־רגס"לע םילוקמרה תכרעמ ךרד הדוקפ הנתינ ראורבפ שדוח לש ןושאר ימימ דחאב

 ונפפוטצה . ץוחב דואמ רק היה . שפוח ונל היה ןושאר םוי לש םויה תיצחמ . ("ערעפש-קולב")
 . םוח תצק שיגרהל דיכ םישגרדה לע

 םשמ .םהלש תוצירמה םע דקפימל דימ בציתי "עירעטלפסא"ודנמוק : התיה האבה הדוקפה
 רופכהו רוקה עסמ ירחא , םיחותפה תונורקהמ םיריסאה תא דירוהל תבכרה תנחת לא ואצי

 .ןאכל ץיוושואמ

 םקלח , םיריסא לש הלודג הרייש וניארו תונולחה ךרד ונצצה . םיקולבהמ תאצל היה רוסא ונל
 , םירוכישכ םיענ , עורז־יבולש םידעוצ לש תורוש תורוש . תוצירמבו תולגעב םילבומ םיאופק

 םימ ילבו לכוא ילב תונורקב םיאולכ ויהש ונל עדונ . םירחא םיריסא לש םהיתועורז לע םינועש
 ולבוה , דמעמ וקיזחהו ורבגתהש הלא . שממ םיאופק ועיגה םיבר . רופכבו גלשב םשגב

 םיאפורה תווצ לש יאופר לופיטו הציחר ירחא .ואבלטימ־הרוד לש לודגה ץחרמה־תיבל
 הארמל םישגרנ דואמ וארנ .ס.ס ה ישנא םג .וששואתה ,תרופסתו םידגב תפלחה , םיריסאה

 םירוגסה םיפירצה ךותב . םהילגר לע םידמועו םיכלהמ םיססוג־םיתמ לש הזה טרופסנרטה
 ויה םלוכ . םישדחה םיריסאה ןיב בורק וא רכמ אצמל םייניעב ונשלבו תונולחה דיל ונפפוטצה

 .המשנ תאיציבכ תורווח םינפו , תוייובכ םייניע , תורעש ילדוגמ . הזל הז םימוד םיארנ

 .עילוואזירמ , ףישל ךומסה רפכהמ ובס יכדרמ ,ר תא יתשגפ . םהילא ונעדותה םיאבה םימיב

 .תחא תבו םינב הנומש ול ויהש ינמוד . םיסכנ לעב ,וימעב ־דבוכמ־לעב היה הז יכדרמ יר
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 ליו

 .ערעטמירטסב "ןרהא תיב" תבישיב 1940 - 1939 תנשב יתדמל ,ובס ןנח םינבה דחא םע

 תנוכמ תא ץיק ףוס לכ חלוש היה ףישל . רכיא לא סופיט ,ףוג לעב ןוסח שיא היה יכדרמ זר
 ויה םשלו רהנה י״ע םוצעה חטשמב התוא םקממ , ( שידייב "ןישאמ־שערד״ה) ,ולש השידה

 לכ , האובתה תא שודל הטיח תומולא תוסומע תולגע םע , םידוהיהו םייוגה , םירכיאה םירהונ
 ןיזנבה חיר םירמעה תחיתפ לש הנוכתה , עונמה תלעפה ,ןיזנבה תנוכמ רוטרט .ורותב דחא

 ינמוד םינבה דחא םע עיגה הרודל . םירכאהו "רדח״ה ידלי ליבשב הלודג היצקרטא ויה - ץומהו
 יכדרמו ןבה הפסנ - ןזלב־ןגרב הנחמל 1945 לירפא תליחתב הרוד יונפ םע . ףסוי היה ומשש

 .דבל בוש ראשנ
 המב םהל רוזעל ונלדתשה םיקיתוה ונחנא . השדח חור , םייח חור תצק חיפה שדחה טרופסנרטה
 .הנשה חול וא ידוהי רפס לש ףד וליפא וא הליפת ־רודיס אוהשימ לצא שי םא ונחרחר .ונלוכיש

 וניצר . רבעה לא םעפה דוע רבחתהל דואמ בושח ונל היה . תוידוהי תויתוא תוארל םיאמצ ונייה
 .תעדה תויפש תא דבאל אלו םירבוחמו םירשוקמ תויהל

 דחי . בתכומהו קייודמה ינמרגה םויה רדס תא שביש אל ריואה גזמ . התנתשנ אל ונייח תרגיש
 בציתה דחא לכו םידקפימה שרגמ לא ונלש קולבה ןיבש קחרמה תא םידעוצ ונייה אפיל ירבח םע

 לש םתומדב םירכזנ ונייה ."רדח״ה ידומילמ םיפתושמ תונורכז ונל ויה .ולש הדובע־ודנמוקב
 ויה ,הקוחר ךכ־לכ־אלה־תודלי לש תונורכזה . םהיתונויגשו םהיתוטיש ,ונלש "םידמלמ״ה

 יאובב ינאו" :ןוגכ "רדח״המ םינוגינ םימזפמ ונייה םימעפל . שטשוטמ קוחר םולחכ ונל םיארנ
 לוקה תא םיעמוש ונייה "... הינב לע הכבמה" םאה לחר לש הינונחת תא םילעמ ונייה "...ןדפמ

 לש ויתוכרב-ויתוללקמ תחא םירש ונייה וא "...םלובגל םינב ובשו..." רשבמה
 ןורכז היה אפיל ירבחל ... םיתעה קוצב ותוא הנכמ היה דמלמהש יפכ רועב ןב־רלטיה־םעלב

 ונייה . תבש לשו לוח תומי לש תוליפת . הפ לע םימילש םיעטק רכז אוה . לולצו רורב
 ונל המדנ היהשכ . הוקת חיפהל ידכ שארה תיציצב זחוא היה אפילו הוקתו שואי ןיב םידנדנתמ
 יליצא רוא וב היה , הטושפה תומימתבו - ןוחטבב דדועמה ,אוה היה אקוד ,לבסה חוכ לזאש
 םזאקרסב םינמרגהש םיריסאה תפנצמל תחתמ . םירחא קיבדהו ותביבס לע ןירקהש דחוימ

 דליה־רענה לש ויניע יתש וקהב- םידשה תפנצמ : רמולכ "עצצימ־לעווייט"וניכ ,םהלש רזכאה
 רב״ה תא גגח ,שוריגה ינפל ,התע הזש , דלי יניע . תובע רעיב םייובח תונייעמכ תוכזו תוקומע

 .הנש הרשע העברא ןבכ היה רומאכ .ולש "הוצמ

 ןמוזמו ןכומ . םידוהיה תא אצמל ןושארה אוה היה ,םישדח םיריסא ועיגהש עמשש םעפ לכ
 םיכורכ ויה הלאכ םירוקיב . םידוהי םיריסא תולגל קולבל קולבמ םיברעב בבותסמ היה .רוזעל

 רמוש היה רעטסעטלאקולבה לש תרשה . תורוא־יוביכ רחאל בבותסהל היה רוסא . בר ןוכיסב
 תוארחומל תאצל תושר ולבק . ףירצה חתפמ ואצי אלו ובבותסי אל םיריסאהש קולבה חתפב
 םיחצור ויהש קורי שלושמב בור י״פע הנחמ ירטוש) "ץוש־רעגאל״ה . םיפירצה ירוחאמש

 תורוא יוביכ רחאל הנחמב וטטושש םיריסא תוכהל םילוגרפבו םיטובנב םיבבותסמ ויה (רבעשל
 לש התוחילשב ךלה בושש יתוניבה .ובשומ םוקמב ונניא אפילש יתשגרה םיברעה דחאב

 תונולחה יקדסב הבבי חורהו הפוס התיה ץוחב .יתמדרנ הארנכ .ול יתגאד . הוצמ איהש־וזיא
 ןפואב .ילש הכימשל תחתמ תלייטמה והשימ לש דיב יתשגרה םואתפ . ףירצה לש

 היובחה םחלה תסורפל וא יל לכנתמ ריסא הזיאש חוטב יתייה .יתלחלחתה יביטקניטסניא
 . תממחמה הכימשב יקלח תא בוחסל והשימ הסנמ ילואו . םייסנכמה תרוגחב םש ־יא

 השיחל עמוש ינא תוננוגתהה ידכ ךות . םוקמב םיאצמנ ילש ץעה ילענ םא תוארל יתששימ
 יתפשפיש .114 ודנמוקמ עוואלאוומ אפיל ינא הז . אש לארשי םייח - .ש .ש אש אש : הטקש

 .גלשהו ףרוחה לש האופקה המדאב ונרדע . לומתא םוי תדובעמ תודבכ ויה ידי .יניע תא

 ירבח דמע ילומ .יפוג תא ףטש הלילה רוק .ילגר לעמ הכשמנ ינכש תאו יתוא התסיכש הכימשה
 .(קולבה תרש) "טסניד ־עבוטש״ה ןותיק לש שולקה רואב וראוה וינפו עליאפיל
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 אפילש יתשגרה דיה תטשוה ידכ ךות ... תילאמשה ךדי ןת ,לארשי םייח י אש ...ולשב אפילו
 ריעהל קלתסה דימו . אפיל קספ ךכ "...ךרבו ששמ" . םתוא יל שיגמ אוהו ןיליפת גוזב קיזחה

 .הוצמב םתוכזל ידכ םירבח דוע

 םיריסאה דחא חילצה , בוחטסניצמ ינמוד ,עיגהש שדחה טרופסנרטבש ,יל רפיס תרחמל
 ןתוא איבחה הזו רחא ידוהי ריסאל ןתוא רסמ ץחרמה-תיבל ךרדב .ןיליפת גוז חירבהל םיידוהיה
 ןיליפתה תא איצוה תושפנ-תנכס ידכ ךות . אפילל רבדה עדונ אוהשכיא . םינבא תמירעל תחתמ

 .ךרביו ןיליפתה תא ששמיש ידכ רבחל רבחמ רבעו הלילה תכשחב

 , תורוחשה תועוצרה לש רוביחה , הפוטחה הכרבה ,ןיליפתה לש טיטרמהמו ףטלמה עגמה
 תארקל ונתוא הקזיח , הנחמה לש תפותה ךותב ןיליפת-שושימ לש היווחה . בלה תא טיטרה

 ... השדח הוקתב הדובעל ונצר רקבב . םיאבה םיכרפמה םימיה
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 ה״שת הכונח - קיקדה רנה

 יחטש . םירקו םישק ויה םימיה . אבל םידקה ןוכנ רתוי .ומוציעב היה ףרוחה . 1944 רבמצד
 םיסוכמ ויהש םיליבשה תא וניקינ .ודנמוק-יירנטרעגב יתדבע .גלש־תבכש םיסוכמ ויה המדאה

 .העירזה ־יזגרא לא עיגהל לכונש ידכ גלש

 וממיח אל ונלבקש ףרוחה ידגב . שמשו ריוא ולבקי םיחמצהש ידכ תיכוכזה הסכמ תא ונומירה
 (םיניכה תקידב) "עלורטנוק-עזואל״ה סכט . רמגייש ךוראה םויל וניכיח . ץיקה ידגבמ רתוי

 ונממחתה םשו יללכה ץחרמה תיבל ונכלה ןכמ רחאל . דודיע ונל ןתנ , עובשב םעפ היהש
 םינקזה לש םיבושיחה יפל . םייניעה תא ונל הברצש רולקה-תכירבב ונלבטו תומחה תוחלקמב
 ה״כ . אבו שמשממה הכונח לש ךיראתה תא ונעדי , םישדחה םיידוהיה ,םיריסאהמו הרובחבש

 ברעב ןושאר םוי רמולכ ינש םויל רוא היה , הכונח תורנ תקלדה .ינש םויב לח הנש התוא ולסכ
 םירבחה םע חחושל אתוחינב םיבשוי ונייה ללכ ךרדב .יעובשה החונמ־םוי־יצחב םיחנ ונייה וב
 עוצבל ףכ לש תידימ וא חפ־תכיתחמ תרתלואמ ןיכס םיניכמ וא םיילענה תא םינקתמ ונייה וא
 ונרכזנ . אבש הכונחה גח לע ןיילק השמ דודה םע יתרבד , הכונח ינפל עובשכ . םחלה תנמ

 םיבשוי ויה םירכאהש םימי הלא ויה . תאזה הפוקתב גלשב םיעוקש ויהש םיתבב . רפכה ישנאב
 םהלש דלומה-גחל םיננוכתמ ויה םייוגה .גלש םיסוכמ ויה םינתסובהו תודשה . םהיתותקבב

 םידוהיה לצא תדחוימ הנוכת התיה הכונח ינפל . םינוביבסהו תויכונחה תא םיניכמ ויה םידוהיהו
 לצא רותה תא עבוק היה רפכה טחוש . חספל ןמושהו רשבה תרימש , םיזוואה תטיחש תארקל

 . םייח-ילעב־רעצ לש היעבל םיעדומ ונייה אל םידליכ . ליחתהל רצח הזיאבו טוחשל ימ

 םימחה רועה יעבוכב ונפנטצה . תיעבט הלועפ ונירובע ויה םיטוחשה ףנכה ילעב לש םירוהרהה
 .טחושה לשריה 'רל תוכחל הצוחה ונאציו םייפגמה תא ונלענ , םידבכה ףרוחה יליעמ תא ונשבל

 "הטיחשה לע" ךרבמ , בהלה דוח לע ונרופצ תא ריבעמ היה , הטיחשה ןיכס תא איצוה הלה

 םירוציה לע םיאתשמו םידמוע ונייה םידליה ונחנא .ןיכסה תא ריבעהל תוזירזבו דימ ליחתמו
 םוצע דברמכ שורפ היה קהובה גלשה . תוטומש םייפנכבו םיחותפ תונורגב םירהרהמה םינבלה

 .םימדמדא רעי ־יתות ירויצב ותוא םיתכהו וילע ףטפט םודאה לזונהו

 הפפוטצהש הנטק הצובק ונייה .ליחתהל המב ונעדי אל . הכונחל רנ גישהל ךיא בושחל ונלחתה
 החמומ טייח , ץיבוביל לדיי היה וניניב ."תושדח" עומשל ידכ יאנפה תועשב דחיב דימת

 זר , הנחמה לש הירלדנסב דבעש םימש־אריו ןדמל , ערעטמירטסמ רלדנסה ארזע , עילוואזירמ

 .הדילמ תחא די הכנ ,םילכה לא אבחנ הזר , דאלגמ קלופ ריאמ םייח , עוואלאוומו חבש

 ואיצומ היהשכ וב ץיצהל וכז הלוגס ידיחי . םיטוטרמסב ףוטעו אבחומ ןטק הליפת רודיס ול היה
 הנהנ היה אוהו טאל ופטלל , תונידעב וששמל ןתונ היה םיריעצה םירענל . רותסמה םוקממ
 יאנותעה םש היה . הרובחב ויה ןמפיוק ורכמו עיר לאקזחי טגיסמ ידייה רפוסה . דמעמהמ

 ישש םוי לכ איצומ היהש תבשה תונוילג ללגב ותוא וריכה הביבסהו טגיס ישנא .ןש דוד רפוסהו
 תולוכת םייניעו תורוויח םינפ ול ויה .ןכותהמ ונהנו וגגומתה רפס יעדוי .(״ לטעצ תבשה")

 ראווצה לע הנגה , טוטרמסמ רתלואמ ףיעצב ףוטע דימת היה . תותובע תובג ןהילעמו תוחל
 תא ודבאי אלש םיריעצה תא דדועמ היהו יהבא טבמ ול היה ןש דוד . רוקה ינפמ םיינזאהו

 .הוקתה

 .רוזיאה לכב עודי ןצבק "ךוראה ילשריה" :ןוגכ רפכהמ תונוש תויומד לע בתכל יתוא דדוע אוה

 הבע ריינ לע יתמשרו ןורפע יתגשה . שורומרמבש ידוהיה ירפכה יווהה תא בוט ריכה יאנותעכ
 עיר לאקזחי ינפלו וינפל אירקמ םימעפל , בתוכו םשור יתייה . הנחמבש טלמה יקשמ םוח

 .יירנטרעגב הלודג ןבאל תחתמ תוריינה תא איבחמ כ״חאו
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 הנחמ)ןעעוצראהל םיטרופסנרטה דחאב חלשנ יכ ונתא היה אל רבכ ערעטמירטסמ ברה ונרומ
 רעגינייר -ןסארטש״המ לדייז ורזועו השמ דודה היה תדחוימ תומד . ( רוזאב רחא זוכיר

 . "ודנמוק

 שלח הזר שיא . םיובננט ןימינב ,ר - 'זדול וטיג ידירש םע ,ינמוד , עיגהש רוג דיסח ונרכה
 תונחמהו וטיגה תואלת לכ . תווצמ תרימשב רוצכ קזח . תונשקעו חור ולוכו תומצעו רוע , ךומנו

 .םירוסא םילכאמ לכא אלו הנירגרמו םחל לע םייקתה .ותנומאמ ותוא וזיזה אל וילע ורבעש

 דודה םע יתצעיתה הכונח־רנ תגשה ןינעב .ולסכ תפוקתב ידוהיהו ירפכה יווהב ונרכזנ רומאכ
 ןכתיי ול יתרמא .יתעד תא עומשל יתיצרו תינכת יל התיה .ל״ז יבא לש ודידי היהש ףישמ השמ

 .הכונח -תורנל הוועש גישהל לכואש

 ."םירובד לודיג" םג ופאקה ול "ןגרא" םינושה םיפנעה ןיב .ודנמוק ־יירנטרעגב יתדבע רוכזכ

 יתרכה .ופאקה לש תורווכה תומקוממ ויה םש תרתסומה הניפה ןוויכל יתכלה אוהש־לכ ץוריתב
 .וידכנ לא בוט אבסכ םהילא סחיתהו ודנמוקבש םיריעצל דימת רזעש יגלבה רוטקיו תא בטיה

 דוע הדרש תולחה תחאמ הוועש תצק יתשקיבו וילא יתשגנ . םירובד לודיגל החמומה היה אוה
 תימלפ הרבהב תינמרג ,ורוביד ךותיח תא ןיבהל השק יל היה . השקבה לע םמותשה . ץיקב

 יניא .זגורמ אוה וליאכ המדנ היהש דע תובתותה םיינישה ךרד םיטפשמה תא זיתמ היה . תינורג
 תואבטצאה תחאל ךלה . השעמ שיא היה רוטקיו .ילש הרזומה השקבה לע וחומב רבע המ עדוי

 .הנממ ףדנ שבד חירו ריהב םוח ןוגב הוועש תכיתח םע םשמ רזחו ונסחמבש

 .בל בוטו חמש יתאציו אשיב ־אניע תמחמ טוטרמסב הוועשה תא יתפטע

 .ילימרתב ןומטמהו קולבה לא הדובעהמ יתרזחו ברעה תעשל יתיכיח

 גחה תארקל הכונחה־רנ תריצי וננכית דחיו ןקזה השמ דודל יתרפיס הוועשה תגשה דוס תא
 .אבו ברקה

 .שדוק תדובעל ומצע תא ןיכהו וידי תא לטנ .ומיחרו וליחדב הדובעה לא שגינ ןיילק השמ 'ר

 .תוליתפ םהמ תושעל ידכ םיטוחה תא ליחשה ונממ םיאתמ טוטרמס שפיח

 וישכע היה ךכ ,תיציצל םיטוח תיישעל הריזשה תנוכמ תא ןיכמ היהו רפכב דוע היהשכ ,זא ומכ
 לוגלג ידכ ךות . הוצמ םשל , הרומש־הצמ לש קצב ומכ של הוועשה תא . תונכהב עוקש ולכ

 "... דודל תיבה תכונח ריש רומזמ"למלימ הוועשה

 ףוקז רנל הכפהש הוועשה-תצמ תא לגליג . םיטוחה תא סינכהו הוועשה תא דדיר תוזירז םיידיב
 .ןירדהמה ןמ ןירדהמ רנ . הקלדהל ןכומ קיקד

 תקולח רחאל דימ הכונח רנ קילדנש םירבחל ונעדוה . הכונח ברע , ה״שת ולסכ ד״כ ןושאר םוי
 , ריאמ םייח , רודיסה לעב . םישגרדה ןיב רבעמב ופסאתה םינינעה דוסב ויהש הלא לכ . קרמה

 .הלימה ־תירב סכט ינפל דלונה ךרה ילותיח תא תלגלגמה םאכ ,ףוטע היה םהב וילותיח תא חתפ

 תויתואה הארמל רשוא ואלמ םייניעה , קמוצמה רודיסה יפדב תעגל ןתנ ,וז ןוצר תעשב
 ."הכונח -תורנ תקלדה ״ לש תוריעזה

 ... ריואב וחרפ ןהיתויתואש םיפרשנה ןיליוגה תא ונל וריכזהו וזזיפו ודציר תויתואה

 תויסנכ יתב יפלא לש םידירשכ , םידוהיה םיריסאה םע דחי ,תורחרחשה תויתואה ודמענ ןאכ
 ומצע ,תורושב וננובתהש לככ . שדוקה תונוראו םירפסה יפדמ לע ופרשנו וזזובש תושרדמ יתבו

 ... דואמ דואמ לודג ליחל - לאקזחי ןוזחבש תושביה תומצעכ וניניע לומ תויתואה ולדגו

 ןנע דומע ןיעמ - רתסנו הלע היהש , דאלגמ ריאמ םייח לש ןטנטקה רודיסה למיס הנחמב ןאכ
 .הלילבש שא דומעו םויבש

 תויהל ונכפה .ונחנא ונפפוטצה םידדצה ינשמ . ףרפרש-אסכ ונדמעה םישגרדה תורוש ןיב
 ריאמ םייח . אסכה לש שרקל ותוא קיבדהו רנה תא איצוה השמ יר . רנה תבהלל רותסמ תמוח

 תוכרבה תא ונעמש . םיחכונה רבע למשחמ דערו תצוה רורפגה . חותפה רודיסה תא קיזחה
 . תוכרבה תשלש רחא ןמא ונינע . רוצע לוקב ונמזמזו
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 אלו רעבש הנסה ותואכ התלעו הרעב הבהלה . הנטקה תבהלשב ץיצהל ידכ םינפה תא ונבבוס
 .לכוא

 םיאורק אל םיחרוא ונתוא ועיתפי אלש ידכ תלדל םינפה םעו רנל בגה םע ונדמע הכורא העש
 .הלקהו םוח בר קופיס ונשגרה ... םייוצר אלו

 תורווכל םימוד ויה םהיבשויו םיפירצהשכ ברעה תחורא תעש תאז התיה . הלומהו שער ונביבסמ
 תא ףילחהל ןכומ ינשהו הנירגרמב קרמ ףילחהל שפחמ דחאה .ואציו וסנכנ םיריסא . תוערצ לש

 .הבירהו םחלה תנמ הקסיעל ףיסוהלו רוע ילענב ץעה ילענ

 ךשמנו חקלתמ , קלודו רעוב . הכונח לש קיקד רנ בהבהמו דצרמ , תוחלוגמה תולגלוגה םי ךותב
 תועמד תלזה ידכ ךות תפטונה הוועשב םיגזמתמ , םיעוגעגב םיציצמ וילא םיבורקה . הלעמ יפלכ

 .תויובכו תולכ םיניעמ

 .תונורכז ונילעהו ףרפרשהו אסכה ביבס ונדמע דוע הכורא העש . רנה ךעד טא טא

 ליחתהו םק אוה . שגרנו שעוג היה , טגיסמ גניר שיבייל הדוהי ןב לאקזחי ןכפהמהו רפוסה ידידי
 לחוימה םויל וישכעמ ןנוכתהל םיכירצ ונחנא ! םירקי םידוהי"... : הזוה איבנ לש טהלב םואנל
 ףיקתש הגלפמ "... תימלוע־לכ תידוהי הגלפמ" דסיל טילחה לאקזחי "... המחלמה רחאלש

 ... "תידוהיה תיממעה תיזחה" : רמולכ "טנארפ סקלאפ רעשידיי" ארקתו םלועה ידוהי לכ תא

 .תוכימשל תחתמ ונלחתשהו הנישה ישגרד לע ונספט,ץעה ילענ תא ונדרוה , תאזה היוחה ירחא

 .ליתה תורדג ןיב םייחה ךשמה לש ךורא עובש ליחתהל וננוכתה
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 .םודרמ עקיריאמ קינטצקה

 .ץיוושואב םירוטקלסה לצא יבויח הנפמ לח 1944 יאמ תליחתמ , רבכ יתרכזהש יפכ

 .םדא חכ לש ןורחאה באשמה היה , ץיוושואל ועיגהש הירגנוה ידוהי ףלא םישימחו תואמ עברא

 זוכיר תונחמ יריסא ןילופ ידוהי ןיב . םיריעצ םידלי הברה םינמרגה וריאשה הלאה םיחולשמב
 .םירענ -םידלי ויה אלו טעמכ

 םיירעוה םידלי לש הלודג הצובק התיה " 135 ודנמוק־יירנטרעג"ילש הדובע ודנמוקב
 :שידייב וא םודאר ריעהמ ןילופמ ןפוד אצוי דחא רענ היה םהיניב . תודובע ינימ לכב וקסעוהש

 אלש ינמוד ,תוביסנה יפל .ינורכזב קומע טורח יל ראשנ הזה ידוהיה רענה לש ומש ."םעדור"
 .ורופיס תאו ורכז תא תולעהל השודק הבוח שיגרמ ינא .ותחפשממ רכז ראשנ

 .תולהובמו תובוצע, תולוכת םייניעו רוע ריהב . 14 ןבכ , דלי שממ . היה המוק ךומנו םונצ רענ

 . ריהמ היה ורוביד . רהרוהמו םימת ךויח םימעפל ולעהש תוקד םייתפש .ינמרוצ לוק ול היה

 אל יכ הזב ןפוד אצוי היה רומאכ . םיובלפא ( קרמ)ריאמ : היה ומש . תינלופ םגו שידיי םג רביד
 .עקליאמ ול ונארק ונחנא . דואמ בבחתה ונלוכ לע . םידליב ,ןילופ יאצוי םידוהי ןיב ונלקתינ

 וידירשש תואטיגה דחא לוסיח םע עיגהש ןכתיי .ואבלטימ־הרודל עיגה יתמו ךיא עדוי יניא
 "עמטנ" הז עקיריאמ . דועו 'זדול , בוכטסניצ וטיג ידירש ועיגה הפוקתה התואב .ןאכל וסנכוה

 .ולש תינלופה שידייה תורמל "םיראידאמ״ה , םיירעוהה םידוהיה ןיב רהמ

 יאצוי םידוהי םיריסא ןיב : איהו הילע םתעד תא ונתי האושה־ירקוח יאדובש הרזומ העפות התיה
 .בר חתמ היה , הירעוה יאצוי םידוהי םיריסא ןיבל ןילופ

 תירגנוהב) ."לעידנעל" ארקנ םינלופהו "םיראידאמ" םינלופה םהיחא יפב וארקנ םירעוהה
 יאצוי תוריסאה םישנה ןיב םגש יל עדונ רורחשה ירחא . ("גאסרוא לעידנעל" : הינלופ תארקנ
 הירעוה ידוהי . הפשה - הטושפ התיה הביסהש ןכתיי . הבר הבהא הררש אל - תונידמה יתש
 םה .״ הירגנוה־אמא" - תדלומה ןעמל םיאנק םיטוירטפו "םיטוש םידיסח" דימתמו זאמ ויה

 םג . שידיי ורבד ןילופ ידוהי . תירעוה םמצע ןיבל םניב ורביד . הפשה לע הרתי תואנקב ורמש
 תמועל םינתייצו םיעמשוממ םיקיה ומכ ויה םירעוהה , הלא . רעפ היה תעמשמו רדס ןינעב

 תפשב תוקיחצמ תובאוכ תוחידבב וחדבתהו שידייב ורביד ,םייניצ " "םירפמולש"ויהש םינלופה
 םג תמייוסמ הדימבו ,ןילופמ ידוהי ליבשב .וניבה אל הירעוה ידוהיש הפש - "םכילע םולש"

 הפש דימ ונאצמ ונחנא ."םידוהי יאצח"ןיעמ םירעוהה םיללובתמה ויה שורומרמ ידוהי יניעב
 לע עומשל םינרקס ונייה . םתא לרוגה תופתוש תא ונשגרהו םינלופה שידייה ירבוד םע תפתושמ

 .םש תואטיגה ייח

 .תוכורא הכ םינש שובכה ןוטלש תחת הצימאה םתדימע תא דואמ ונכרעה

 לש ותכלממ לע ,'זדול וטיג ייח לע ונעמש הרוד הנחמה . םינזיטרפה לעו תויצקאה לע ונעמש
 ידוהי רחבנ ךיא רבסהה תא יתעמש , אוהה וטיגהמ םיריסאה דחא םע החישב .יקסבוקמיר םייח

 ונל רפיס ךכו . הכאלמה יתבו וילעפמ לע קנעה וטיגה שארב דומעל יקסבוקמיר ומכ טושפ יד
 לעבכ וא להנמכ ,יקסבוקמיר דבע םש םילעפמה דחאל וסנכנ םינמרגה םידקפמה : ריסאה

 :ולאשנ םהש וניבה םידוהיה ? "רעטסעטלאנדויה ןאכ ימ" : לאש ןיצקהו סה ךלשוה .לעפמה

 יקסבוקמיר םייח לע וארה םה . ( דיי רעטסעטלא רעד : שידייב) ,רגובמ יכה ידוהיה ןאכ ימ
 ינמרגה ."ךלמ"ןיעמ היהש עודי רופיסה .וטיגה שארל הנמתנ ךכ . הביש רעש לעב היהש

 רדהתהל ול ונתנו יקסבוקמיר לש ותנומת םע ףסכ וסיפדה םה . םהיכרצל ותומד תא ולצינ
 שאר יקסבדיו רממ םג יתעמש ,יקסבוקמיר לש ותונמתהל תאזה הסרגה תא ...תוכלמ ינוניגב

 .לארשי ץראב 'זדול יאצוי
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 תדחוימה שידייה ללגב בבחתה . □לוכ לש רבח תויהל ךפה אוה רומאכ .ונלש עקיריאמל רוזחנ
 ןרקס יתייה . הדובעהמ ונרזחשכ ותא חחושל יתלוכי ללכ ךרדב ."הרבח״המ דחאכ היהו ולש

 והשימ וליאכ םשורה יל היה .לבלובמו עטוקמ היה וטיגה לע ורופס .וטיגב ורדתסה ךיא תעדל
 .ותוא ףדור

 ונכלהו קולבהמ ונאצי ,ונלש יעובשה החונמה םוי יצח ,םירהצה רחאלש ןושאר ימימ דחאב
 תודוקפהמ חוכשל . תופייעה תומצעה תא ץולחל וניצר . םידקפימה שרגמ ירוחאמ חונל

 תעשב ססותהו שעוגה קנעה שרגמה לע ץיצהל וניצר .הדובעה להנמו ופאקה לש תודירטמה
 העיגר תעשב הארנ אוה ךיא הזה רקה ןוטיבה תא תוארל וניצר ,הסינכה תעשבו הדובעל האיציה

 ונממ יתשקיב ,עקיריאמ לצא ןוצר-תעש יתשגרה .ודנמוקהמ םירבח השולש ונייה . החונמו
 דוס ריתסמ אוהש וליאכ הלאשהמ קמחתמ היה דימת .ואבלטימ-הרודל עיגה ךיא ונל רפסיש

 ןמז הברה .וטיגהמ ותלצה תשרפ תא רפסל חתפ עקיריאמו תוחותפו תויורכ ויה םיינזאה . סומכ
 ול היה דימת אל . םירחא ףתשלו רפסל תונמדזה ול התיה אל תוביסנה תמחמ . רופיסה תא רמש

 הלבגש הקומע היטפאב ונעקש םימעפ הברה .עומשל חוכהו ןמזה דמע אל ונל םג .רפסל קשח
 רככ □ולח תייווח ןיב םש יא וענ תובשחמהו רגוסמו רוגס היה הפהש םימי ויה . רדוק שואיב

 .ךימס קרמ תרעק גישהל םייוואמה שומימ ןיבל םחלה

 . םוחהו רואה תעפשמ ונינהנ ונחנאו רוחשה טלפסאה תא שמשה הממיח ןושאר םוי ותוא

 ויה ץיקה ףוס ימי . תרגודה-אמא לש תומחה תוצונה ןיב םיפפוטצמה םיחורפא ומכ ונשגרה
 המדאה . תאזה תיעובשה החונמהמ ונינהנו ץעה ילענ תא ונצלח . הצלוחה תא ונדרוה . □יכורא
 .םעפ לש רדסה לילב הבסהב ןעשנה ןירוח -ןב לש השגרה יל התיה . תופחיה ונילגר תא הממיח

 המדאה ,ושבי רבכ םיליבשה . חספה-גח רחאלש רפכב ביבאה לש םינושארה םימיב יתרכזנ
 םיילענ דירוהל תושר ונלבק םיטוטאזה ונאו ,ריהב קורי םינומגא ישאר איצוהל הלחהו הממחתה

 . רורצהמ םחלה-תנמ תיראש ונאצוה .ופאקה לש לוגרפה תא ונחכש טק עגרל . םיפחי תכללו

 .םיובלפא קרמ -ריאמ ונרבח לש ורופיס תא עומשל םיחונינ ונבשיו ינשה תא דחא ונדבכ

 וסינכה ולש הוצמ-רבה רחאל דימ .וקניפ םלוכש דליה , םינוקזה ןב - "קינוזמ״ה היה עקיריאמ
 רוסחמ היה תיבב .רשע ןבכ הארנו שלחו הזר היה ריאמ .וטיגל הביבסהו םודאר ידוהי תא

 םתוא םיחלוש ויהו הדובע רשוכ ילעב םידוהי םעפ ידמ □יספות ויה םינמרגה .ןוזמב
 םולשת תרומת ןכומ היהש ינלופ רכיא םירפכה דחאב ריכה עקיריאמ לש ויבא . םיטרופסנרטל

 אבו םילושכמה לכ תא רבע והשכיא .רכיאה עיפוה דחא םוי .ותוא איבחהלו רענה תא תחקל
 ונממ ושקיב .לזמ הנשמ - םש הנשמ .ייוג לוצלצ םע םש ,קרמל ךפה עקיריאמ .דליה תא תחקל
 עקיריאמכ הזוזמה תא קשנ . םירוההמ דרפנ דליה .ידוהי אוהש חכשי אלשו תינלופ קר רבדיש

 □ירכאה תלגע לא יוגה םע ךלהו ול וניכהש וילטלטמ רורצ םע דרי .קרמכ תלדה תא רגסו
 דחופמ .רזו רק ,ךושח םוקמ .רפכל עיגה הלילה ימודמד םע . םידדצה תובוחרה דחאב התכיחש

 הצר אל יכ תיבל ותוא סינכה אל יוגה .ךועמה שקה קש לע הלגעה ךותב תבשל ראשנ להובמו
 .הדילמ □ידייז תאנוש התיה רכיאה תשא - "ותמהב שפנ"יוג עדי" . עצבמב ותשא תא ףתשל

 הלגעהמ דליה תא דירוה . הקיתשה לע רומש : רמואכ ויתפש לע ועבצאב קרמל ןמיס רכיאה
 ריד דמע תפרל דומצ . שדחה תיבה ,ותחונמ םוקמ תא ול הארה םשו תפרה תברקל התוא איבה

 י״ע רידהמ קלח דירפה ןמז הברה ינפלמ .קרמ לש אובחמה תא רכיאה ןיכה ןאכ . םיריזחה
 הבוג תא ריבגה הז ידי לעו ותיעקרק תא ךימנהו המדאב רפח רובה תיתחתב . םישרק תציחמ

 ךירעה יוגה לש וניע תעיבט יפ לע . שבי שקב אובחמה תיתחת תא דפיר . רידה לש הרקתה
 ךשמב בכשלו ,ןושיל ,חונל ,ןוטקה דייזה ,םונצה רענה לכוי ןאכ . חוורמו חונ יד אוה םוקמהש

 .םיילגרה רושייל ותוא איצוי אוה הלילב . םויה
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 ךימנה .ףוסל ריאשה הבושח יכה הארוהה תא . תוסכתהל הכימש ול איבהל חיטבה רכיאה קנאי
 .רופיסה לכמ תעדוי הניא ילש " הריזחה " יכ קרמ ךל עד: דוס קיתממכ ול שחלו לוקה תא

 "...בצמה יפלו ךרוצה יפל ךב לפטאו אובא הלילב טקשב בכשת םויב"

 דרפנה שפשפה תא חתפי ,תפרב הרפה תאו םיריזחה תא ליכאהל אוביש םעפ לכש םכסומ היה
 חטשמל תחתמ אבחומ רומשי ליאמאה תירעק תא . םיריזחל שיגיש לכואהמ ול שירפיו ולש

 ןהב תועשה תא רפסו "תולילל" םימיה תא ךפה .אובחמה םוקמל לגרתהל ליחתה עקיריאמ .שקה
 שפשפה תא חתופ היה .טקשבו אבחהב אב היה רכיאה .הכימשו לכוא תצק ול איביו רכיאה עיגי
 רמג קנאיש דע ויכרצ תא השוע היה הלילה תכשחב .רידה לש רצה חתפה ךרד לחוז היה ריאמו

 דואמ דחפ רכיאה . םיתורכ םיפנע ינמ לכב רידה תא הווסיה ןמזה ךשמב .הרפל אופסמ תתל
 וא רכוס וליק רובעש הפוקת התיה .ודוס תא הלגת אלש ,"תינקדצה" הקודאה תילוטקה ותשאמ

 .םירתסומ םידוהי םינמרגה ידיל םירסומו םינישלמ םירכיאה ויה , הת תליבח

 דע עיגה רוקהשכ .שבכ לש רוע־תוורפ ,קרמ־עקיריאמל איבמ רכיאה היה , םירקה ףרוח תולילב
 המוטאו הרוגס התיהש תפרל ותוא סינכמ ,רידהמ ותוא איצומ היה ,ספאל תחתמ תולעמ 20
 הוורפב ותוא הסכמ היה קנאי .לגעה וא הרפה י״ע שממ ותוא ביכשמו תובע ץע תורוק היונב

 תא חתופ היה זא תומהבה תא ליכאהל עיגמ היהשכ .רקוב תונפל דע ראשנ היה תפרב םשו
 ידכ , בטיה רידה תא הווסמו ותוא הסכמ תוזירזב ותוא סינכמ , םיריזחה ריד י״עש שפשפה

 עקיריאמו םישדוחו תועובש םימי ופלח .הרפה תא בולחל עיגתשכ יונש םוש שיגרת אל ותשאש
 .ודוס תא ולגי אלש חטב םהב .ריזחה לש "םירשכה"ויפלטלו הריגה הלעמ וינכשל לגרתה

 ויה םימיהו תולילה .רבדה ותוא ויה םילכאמה .גח אלו תבש אל . עובשה ימי תא רכז אל אוה
 תוחור יפל . תינתשמ הנועהש ןיבה תודשה לבז חיר יפל . חורהו רוקה , םוחה יפל קר םינתשמ
 ףרוחהש רעשל רבכ עדי הלילה רוק יפ לע . םיברק םשגה ימי יכ ןיבה םיברועה רוקרקו ויתסה

 .ברק
 םיטמוקמה וידגב תא .וינרופצ תא זזג אלו רפתסה אל ,ץחרתה אל רותסמה תפוקת לכ

 ויה דימ - תרכומ אל הסיבכ תיילתמ דחפ רכיאה . ףילחהל וא סבכל לוכי היה אל םיכלכולמהו
 ןחטנש שקה חטשמב רובק קומע ,ותחמוגב לפוקמ עקיריאמ בכש םויב .םידשוח ויהו םיהזמ

 ךרוכמ ולוכ לכו ןהילע תומונצה וידי תא םש ,ויכרב תא ףפוכמ היה .ץומל ךפהו ןמזה םע קחשנו
 תוקד יפל .ויתוריחנ תא םעפ ידמ עימשה , םישרקה ריקל רבעמ ״ ונכש ״ .ומא יעמב קוניתכ

 הלהו קנאי לש םיברקה וידעצ תא שיגרה ריזחה .לכואה תעש העיגהש ןיבה היתובצקו הריחנה
 געל ךותמ .ולש החוראל ןנוכתהל ידכ ובג תא רשיימ היה עקיריאמ םג .החוור-תריחנ עימשמ היה

 ,ריזחה לש םייריש םהש " המדאה יחופת " לע ךרבל בייח אוה םא רהרהמ לריאמ היה ,שרל

 - ריזחה ןיבל וניב דירפמה ריקה לע עבצב שקונ היה םימעפל .רידה לש המהוזו ער חיר םיפדונ

 רמואכ קתתשמ היה ךכ רחאו תוריחנ המכ ול ריזחמ היה ריזחה . םינכש לש סומינ תחיש ןיעמ
 ...בוט הליל ...ולולייה ...ולולייה ...בכש , עקיריאמ בכש :ול

 םשנ ,רופיס ףטשב ךישמה עקיריאמ .זוקינה תלעתל ונרבעו טלפסאמ ונמק .הבישי םוקמ ונפלחה
 וידעצ הלא ויה אל . םייפגמ לש םידעצ עמש דחא םוי - רוציקב : רופיסה ףוס תארקל תוקומע

 .םיכורא םישדוח םתוא ריכהש רכיאה לש םיריהזה

 המחה החמוגהמ הצוחה לחז םיפולש םיבור לומ . הסג לגר תטיעבב ץרפנ ליריאמ לש שפשפה
 .םינלופה םרבד ישועו םינמרגה םיחצנמה לומ ,שמשה ןיעל

 ,רתסומה דליה תא התליג המצע רכיאה תשא וא םינכשה דצמ הנשלה התיהש רעיש עקיריאמ

 .רתתסמה עשופה הלגתנ ךכו תונכשה םע הטפטפ

 חצה ריואהמ וימגול אלמ סינכהו תוקומע םשנ ,וידכול לומ דמע : השע עקיריאמש ןושארה רבדה
 םר לוקב ךרבל הצרו טעמכ .שמשה לש התומימחב לבותמו לוהמ ,םיבלבלמה תודשה לש
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 םייכרבה .חילצה אלו תודעורה וילגר לע דומעל הסינ ...יי הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש יי
 ףקומ להובמ בנראכ דמע , םיריזחה בולכ לש החמוגה ךותב תוכרבומו תולפוקמ תויהל ולגרוה
 הארנ היהו םייניעה ולבליפ רואהו שמשה ינפ לומו תולדוגמ ויה וינרופצו ויתורעש .דייצ־יבלכ
 תונידעה וינפ . םדאו תומהב םיריזח לש לבזו האוצ לש ךולכלמ וחירסה וידגב .ןומדקה םדאכ
 השק היהש דע ונממ ופדנ םייח ילעבו רעי לש תוחיר . המהוז תבכש תוסוכמ ויה תויתודליה

 ףקומ היה . תורוחשה םינפה ךותמ וטלבו וציצה םיריהבה ויסירו תולוחכה ויניע .ותברקב דומעל
 יאדוב וזכש " םינפ תלבק יי .יי הזכש דובכל הכז המב יי ןיבה אל עקיריאמו הררש ישנאו םילייח

 הזיאמ דריש םיחוטב ויה םיבר . הזה רוציה לומ האתשמו ההוב הדמע הדובכה לכ ...ול עיגמ אל
 המוד היה ,דייזה רענה .וששמל ידכ וילא וברקתהש תמיא־לכ ובלטצה םירכיאה . תרחא הטנלפ

 םינושמ תולוק עימשמש המדנ היה םיבבוסלו וכוליהב הדדמ היה . םדא־ןבל רשאמ ףוקל רתוי
 .תינלופבו שידייב תורבה יעטקו

 לע ושע םיצאנהש םירקחמל םיאתה הזה ףוקה-דליה .ידימ תוממ עקיריאמ תא ליצה הזה הארמה
 םיכייש םניא םידוהיהש רתויב תישחומ הרוצב הירואיתה תא תמיא אוה .ידוהיה םע לש עזגה
 ינמרגה שוביכה ליח ליבשב .יאפוריאה יתוברתה יראה עזג , םינודאה עזגל ןפואו םינפ םושב

 תא .זפב אלוסי אל ןומטמ . הבושח "תיעדמ״ תילגת יחכונה ובצמב ידוהיה דליה היה
 . רידנ יגולואיכרא טקייבואכ ,םידדצה לכמ םלוצ אוה . הדקפמל וריבעה ״ ףוקה-דליה ״

 םוי דע תוחפל רמשיי יטנטואה יושכעה ובצמש ידכ רמשמ לכמ וילע ורמשו והוקשהו והוליכאה
 המ וטילחי םה .זוחמב םיינמרגה םידקפמה ינפל הרידנה תילגתה תא וגיצי וב , בורקה ןושאר

 .םודארמ עקיריאמב תושעל

 הדקפמב .רוגס רדחל סנכוה ריאמ .יסקרק גצומכ דליה דמע תועש .ריעה רככב הככש הלומהה
 עיגה ךכ . בורקה טרופסנרטה םע זוכיר הנחמל ותוא חולשלו וטיגל ותוא ריזחהל וטילחה

 .ואבלטימ -הרודל םודארמ םיובלפא עקיריאמ

 .ןזלב ־ןגרבל הרוד הנחמ הנופ 1945 סרמ ףוסב

 םילוחה ןיב .יטירבה אבצה י״ע ןזלב ־ןגרב יריסא וררחוש 14.4.45 ־ב .םשל עיגה עקיריאמ םג
 תנשבו ששואתה ,אירבה .ליריאמ םג היה הידושל םודאה בלצ םע ועיגהש םינכהו סופיטה יכומ

 .האוש ־ילוצינ םירענ תצובק םע הקירמאל עסנ 1947

 ברה תבישיב דומלל תוגלמו תוריינ םהל רדיסו ןגרא םלוהקוטשב בר היהש ףלוו ןוסבוקעי ברה
 ,וירוה לש האווצה לע רמש .דמח רוחב היהנו חתפתה םיובלפא ריאמ . קרוי־וינב ןנחלא קחצי

 וידידי תא שפיח ,י״אב וירבח תא רקיב .יתד םייח חרוא ומצעל לגיסו ידוהי אוהש חכש אל
 לביקש המדנ היהו תוחמש םינפ ול ויה . דואמ ונחמשו תויווח ונילעה .ואבלטימ ־הרודמ
 .יוגה קנאי לצא רותסמהו דחפה , בערהו המיאה תונש , םינשה ןתוא רובע ״ המ ־יוצפ ״

 הסנמ םימורמ ןכוששכ הלעמל םש םירוסיה־תאס תדדמנ ךיא עדוי ןיאו החגשהה יכרד תורתסנ
 םרטב - ריאמ תא עירכה ריאממ לודיג . הלח םש . הקירמאל רזח עקיריאמ . הטמ יבשוי הב

 םש םג ילוא .וילוגלג תאו ורופיס תא רפסל קיפסה םא עדוי יניא . הנש שמחו םירשע ול ואלמ
 .םיקינטצקה לש םרופס תא עומשל תויורכ םיינזוא קיפסמ ויה אל - י״אב ןאכ ומכ רכנב

 .ןילופבש םודאר - םדורמ םיובלפא קראמ־עקיריאמ ידידיו ירבח לש רופס והז
 .ורכזל המשנ רנו םשו ־די הז אהי
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 "יבר רעמורבלוו " - ךקוידה

 :איהו הב קלח ונחקלש הרזומ העפותב יחומ תא יתעגוה , תונחמהמ ירורחש ירחא ,תובר םינש

 ירחא , םינושארה םימיב ."םימלשומ״ םיריסאל ונכפה דימ ,ליתה תורדג ןיבל ונסנכוהשכ
 .אנד-תמדקמ ןאכ אצמנ ינא וליאכ יתשגרה , ריסאה תא ךנחל תודעוימ ויהש הלפשההו הבערהה

 "... םוירוטמרקה לש הבוראה ךרד - איהו תחא האיצי־ךרד קר םכל שי ןאכמ" :ןוגכ טפשמה

 .הגרד יכומנ .ס.ס ישנא תונחמ ירמוש יפבו םיהובג םידקפמ יפב , םינפה תלבק לכב הנשנו רזח

 יל המדנ היה ,תומוקה יבר םישגרדה לע הנילה םוקמ תא ונלבקו ףירצב ונמקמתהש עגר ותואמ
 .םלועמו זאמ תאזה םייחה תרגסמב אצמנ ינאש יל המדנ היה . רכומ םוקמל יתרזח וליאכ

 לכה ,ליתה תורדג תפקומ הנחמל םדקש המ לכ . רבעה ןמזל תועמשמ םושו ךרע םוש היה אל
 ותוא ןיב רומג שוטשט , טלחומ קתנ היה .ויתוקוחו הנחמה ירדס לש הצוחלה היוהב לפקתה

 רפסוממה ריסאה רענה ןיבל רוד רוד הלשוחש החפשמה לש הכורא תרשרשב תעבט היהש רענה
 יתלכא הדובעהמ יתרזח . הפוריא ימע לכמ םיריסא םיאלמ ץעה יפירצ ךותב תיראשו דירש

 תא ריכמ ינאש יל המדנ היהו ילעמ שגרדה לש הכומנה הרקתה לע יתיהב .ןושיל יתכלהו
 וליאכ םדרנ יתייה .גאדומ חצמ יצירח ומכ םישרקה יקדס תאו םיסוקיסה תא ההזמ , םישרקה

 .תרחא הטימ לע יתנשי אל םעפ ףא

 ועמשנו רוזיאה תא ודקפ תירבה תונב ינוריוא . תופוכת תוקעזא ויה 1944 לש ץיקה ףוסב
 הקעזא עמשיהב דימ" ... : עבק-תדוקפ הנתנו דואמ הצוחל התיה הנחמה תדקפמ . תוצצפה

 .םויה ירהצב תוקעזאה ויה ללכ ךרדב "... עונל ילב םיבכושו םירזפתמ , הדובעה תא םיקיספמ

 דע םיריסאה ורזפתה םש , אבחמ תומוקמ ינימ לכ ויה "ודנמוק־יירנטרעג״ב יתדובע םוקמב
 תברקב היה ואבלטימ-הרוד הנחמה .ןוניגה־תלוספו לבזה־תמירע ןוויכל ץר יתייה ינא . העגרהל

 הרטמ ויה םהו םירחא םילעפמ דועו קשנל תשורח תיב הארנכ היה ןאכ .ןזואהדרונ ריעה
 .ביואה ינוריואל

 ידוסה לעפמה לע ועדי אל תירבה תונבש החכוה התיה הנחמה תברק תא וציצפה אלש הדבועה
 . 2 - ¥ ו 1 - ¥ יליט םירצימ וב , רהה־הבעמב

 .ברש םויב תננוצ חור ־בשמ ומכ ונליבשב ויה ץפנה תולוקו הקעזאה תועש

 ירמוש םילייחה ובבותסה הקעזאה עמשה םע . המקנה לש קותמה םעטה תא שיגרהל ונלחתה
 ונחנא םה אלה םיירקיעה "םימשא״ב וליכ םמעז תא . םיממוסמ םירבכע ומכ םיניצקהו הנחמה

 .המקנ לש קופיס תשגרהב הדובעל ונרזח העגרהה תוא עמשה םע . םיריסאה

 תא ןוימדב ריבעהל הסנמ לבזה תמירע דצל בכוש יתייה ,תצלואמ החונמ לש תועש יאצח ןתואב
 םיקחשמלו תוליעפל ססות זכרמ היהש ירפכה תסנכה תיב תא רזחשל יתיסנ . םיידוהיה רפכה יתב

 ןצבקה , הליהקה שאר דודה - ןתא יתלדגש רפכה תויומד תא תולעהל יתיסנ .יתחלצה אלו -
 .סרח יתילעהו י החפשמ יבורק ,יתרכהש םירכא ,דמלמה תא ,״ ךוראה ילשריה" קנעה

 קותמה ירפה םע סגאה ץעב רכזהל יתיצר .ונלש ןגה יליבש תא ינוימידב רזחשל יתחלצה אל
 .יתלוכי אלו ,רורד־ירופצ הנש לכ ונניק םהב םילולח םירוח ויה ועזגבש

 בכשל ףרוטמכ יתצר ינאו ,תוקעזאה ללגב" םימעפ המכ הדובעה תא םיקיספמ ונייהש םימי ויה
 ... םויה ינוימדב "רקבל" הפיא יתננכת רבכ ךרדבו

 יצע , תונולחה ירוחאמש םיחרפה תא , רצחבש ראבה תא תוארל הסנמו םייניעה תא רגוס יתייה
 םיכלוהה םינוריואה םערמ הנהנ יתייה .ידיב הלע אלו , סריתהו תוקריה תקלחו םיפיזשה

 יתייה אלו - ןזואהדרונמ תובכרה תקירש תא עמוש יתייה , םינודאה םעב המקנו תומש תושעל
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 בברעתה לכהו ןוימדה ךסממ לפונ היה לכה . םינפבמ תונורקה םיארנ ךיא רכזהל לגוסמ
 לש ם״כמה תא שבשל ידכ םירזפמ ויה םינוריואהש תכתמ -ריינ יריזגו יתיתפ ינוילימב

 .(תיריוא הנגה)"ץוש־טפול״ה

 .תונשקעו טרופס ןיעמל ילצא ךפה יתודלי לש םיפונה תא רזחשל ןויסנה

 יתלהבנ ינש דצמו יתודלי־יפונב "לייטמו" ךלוה ינאש הבשחמה םצעל יתחמש דחא דצמ
 רודזורפבש םלוסה לע ספטל ינוימדב יתחלצהשכ היה הקיחשה איש . הקיחשהמו שוטשטהמ

 תורפה תא ,יבא םא , אתבסה הקיזחה םש (םעדיובה) , הילעה לע תולעל ידכ יתחפשמה תיבה
 דחוימב ילע בוהא היה הזה םוקמה . חספה ילכ די לע חספל , םיזוגאה יאצחו םיפיזשה , םישביה

 היה לכה "סופיטה" עצמאב םואתפ .יתויחאל וילע רפסל ילבמ ימצעל יתרמשש דוסה ללגב
 הנוכמ ןימל יתכפהש דע םוצע ךכ לכ היה יתבשחמה ץחלהו שוטשטה , הבזכאה . קחמנו ךתחנ

 .ףחדו ןוצר אללו תילכת אלל , המצע לא תבבוסה םילגלג תפשפושמ

 אל םימעפל . םיצוצרו םיפייע תוטימה לע םילפונ ונייה .וכראתה 1944 תנש לש ויתסה תוליל
 קולבה-ת־וש הקעזאה עמשהב . םוקמהמ ונזז אל אליממ . תונריסה תללי תא םיעמוש ונייה

 לש םימי הברה ויה . רעטסעטלאקולבה לש ןוטיקב רואה תא תובכל ךירצ היה (טסניד-עבוטשה)
 .רוקו בחט םשג

 רזוח . ץעה ילענ תליענ ידכ ךות הארחומל ץר . ץוש־רעגאלה לש דהדהמה עוגה םע םק יתייה
 ינפל רקבב םחלה תקולח התיה םימעפ הברה . המח הסיידל וא הפקל רותב רדתסהל רהמ

 בציתהל , םידקפימה שרגמ רבעל רהמ שיח םשמ .דחא רות דועב יתדמע זאו הדובעל האיציה
 תוישימחב ונרדתסה , רעטייבראראפהו רעביירשה ,ופאקה הכיח הפ .ודנמוקה לש טלשה דיל

 .הדובעל ונאציו

 רכזנ אל דחא ףא .והשמ ומלח םא ירבח תא יתלאש . תומולח ילב ורבע תולילהש בל יתמש
 תיבב הרומהו דמלמה ונתוא דמיל ךכ - ךכ ללכה ןמ אצוי־ילב־ללכ ןיא . אוהש־לכ־םולחב

 .רפסה

 תוערואמ וא םימי ירחא ללכ ךרדב . םעפל םעפמ הנשנו רזוח היהש דחא עטוקמ םולח רכוז ינא
 ,"ץאלפ -לעפאה ״ לש םידקפימה לש קנעה שרגמ לע : אוהו , ךרפ-תדובע וא דחפ לש םישק

 , ףושחה ןוטיבה לע ,לגעמה עצמאבו תואפו םינקז םירוטע םידוהי דואמ בחר לגעמב םידקור
 ןנימ־רבכ ןיכירכתב הסוכמ "הרות תחמש תלח" , המוחשו היופא ,תיקנע העולק הלח העורש

 ."תופקה ״ הביבס םידקור רפכה ידוהיו

 .םינפ םושב יתלוכי אל , םהה תואנקוידב רכזהל יתיסינשכ , םויב תאז תמועל

 ונייה וב יתימאה בצמה לש האצות ויה קוחר ךכ-לכ־אלה רבעה לש הקיחמהו קתנהש ןכתיי
 התיה , םהיבשות לע תורייעו םירע הארנו רוזחנ בושש הילשאה ןוכנ רתוי וא הוקתה . םינותנ

 תוירזכא לש תשרהמו תומה תדוכלממ לצנהל םייוכיסה . המימת הוקתמ אוש-תליפת רתוי
 םעפ יאש , םירבדה םתוא לכ וקחמנ , עדומה-תתב , םש יא הארנכ . דואמ םישולק ויה ,.ס.ס ה

 .תורוד יבג לע תורוד , םייחה ספיספ ןינבל דוסי ינבא ויה

 לש הטישהו . םייחל ףחד ילבו ימצע ןוצר ילב , בושחל ילב . םיטובור־םיריסאל ונכפה טא טא
 ףוחד היה לכה . תובשחמל יונפ ןמז םידבעה־םיריסאל ריאשהל אל , ךכ היונב התיה םישגונה
 דימצהל ךיא .ותוא איבחהל הפיא תולובחת ןנכתמ היה , םחלה תנמ תא לביקש ריסא .ינויחו

 ."ךלסב תפ" ךל שיש השגרהה התיה הנושארה האנהה . הצלוחל תחתמ ףוגה לא םחלה תא

 ידכ ךות רוריפ ירחא רוריפ טקלל . תוקד תוסורפל תפה תא עוצבל ךיא ןנכתל ךירצ יתייה
 תליפת"ןיעמ ונללפתה קרמה תלבקל ךרדב . הליכאה-״ברע"לש השוחתה םצעמ קורה תאלעה

 ךדעב ולעיו ופוצי (הרשמה ימ)קרמה ךותבש :ןוגכ , םיוואמו תושקב ינימ לכמ תבכרומ "ךרדה
 תוריהמב רבד לכ תושעל ונלגתסה . תומהב קלס תוכיתח לרוגב ולעי וא המדא-יחופת יקלח םג
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 וא .ס.ס ה שיא ףוצי יתמו הפיאמ ונעדי אל יכ , םייניעה ףלא לעב ךאלמ ותואכ ונייה . הצירבו
 .ךתוגהנתהב וא םידגבב םגפ אצמיו "ץוש־רעגאל״ה

 האקלה םתס םימעפלו ,לגר-תטיעבב וא "די-תנתמ״ב דימת המייתסה .ס.ס שיא לש תוחכונ
 תראשהש ץעה ילענ ךל ובנגי אמש הגאד ךותמ תמדרנ ,ןושיל תבכש . םזידאסה תוואת קופיסל

 הלילה תכשח לא , םויה לש ןורחאה טלפמה לא תעגהש תבשחו רואה הבכ . םישגרדל תחתמ
 התוא איביו הכימשה תא ךל בחסי והשימש דחפהמ םדרהל תלוכי אל , הטורמה הכימשל תחתמ

 דע הקוחשו התותכ תומדל ,ןמז אל־ןמזה םע תכפה הזכש סוחדו ץוחל בצמב . רחא והשימ לא
 .תומדל ןמוד ןיבש והשמ לקשמו תובישח רסח , קד

 עיגהש העומש הצופנ .ןילופבש בוחטסניצ וטיג ידירש , הנחמל םידוהי ועיגהש ונל עדונ הנהו
 ירבח עליאפילש הזה םשה .(וקארק רוזיאב הרייע התיהש ינמוד) םורבלוומ ר״ומדאה םג םתא
 ידידי .יתוא ןרקיסו ינוימד תא תיצה - "יבר רעמורבלוו"יאשידייה ורוקמב ותוא אטיבו ריבעה

 ונשלב תודוס ידוסב ."יברה רצח"תא וליפא ורכז טגיס ישנא . הרייעה םש תא רכז עיר לאקזחי
 תוחילש לש ףחד ךותמ . םיריעצ םירבח המכ ונייה ןינעה דוסב .וירוגמ םוקמ תא אוצמל ידכ

 .תויהל רומא היה וב , םיקולבה דחאל ונסנכנ .יברה תא ונניע ומב תוארל תכלל ונטלחה

 ינשמ , םיחטשמה לע . תוטימה־ישגרד ןיב רבעמב ונתוא ליבוה , שידיי רבוד םיריסאה דחא
 היהו םיריסא ףקומ ריסא בשי , טושפ אסכ לע . םויה־תדובע למעמ חומל םיריסא ובכש םידדצה

 םולחב בקעי לש םינבא ־בזרמ ותוא יל ריכזה הז . םיארנ יתלבה וירמושו ויניגמ םהש רכינ
 .םלוסה

 .הבכת אלש תלחגה ירמוש ויה הלאה םידיסחה

 .אסכה לע תבשויה תומדה לע ומיחרו וליחדב עיבצה , םיפיקמהמ והשימו ,יברה הפיא ונלאש

 , רחא ריסא לככ רפסוממ , םיספסופמ םיריסא ידגב שובל , חלוגמ , תומצעו רוע , הזר שיא

 למלממ היהש ינמוד . תוריאמו תוקרוב תומח םייניעו םיקומע םיצירח עורז , בחר חצמ
 .הפ -לעש ודומיל לע רזח ילואו הליפת איהשוזיא

 לש הכובמה תא הארש םידיסחה דחא . ברה ינפל םידימלתכ םילבלובמו םישייובמ ונדמע
 :שדוק תשיחלב טעמכ ונל רמאו הכובמה תאו הקיתשה תא רבש , םיריסאה םיריעצה םירענה

 .״ יברה הז" - ידלי - "ךעלרעדניק"

 ."יבר םכילע םולש ״ תרימאב תינמיה ידי תא יתטשוה, תיבהמ םיליגר ונייהש יפכ .ונששואתה

 וטישוהו ושגנ ירבח םג . (הירגנוה ידיסח־ידוהי גהנמכ)ודי תא קשנל יתחכש תושגרתה בורמ
 ."םכילע םולש "ל םדי תא

 . הרוד לש הז ךובמב ןאכ םיידוהי םיריעצ םירענ תוארל עתפוה אוה םג ינמוד .ונב ןנובתה יברה

 בורק וילא תשגל עבצאב יל הארה ברהו תכלל יתינפ . הלמחו הפיטל לש טבמב ונב ןנובתה אוה
 לע השלש ,ןטק עוביר , םוליצ . הנומת קיזחה הכותבו תילאמשה דיה ףכ תא חתפ יברה . בורק

 לכב - וילעמ וידע רסוה םרטב , ר״ומדאה לש ותומד דחוימ רואב הנרק הנממו מ"ס השלש
 ןקזב תורוטע וינפו םכח־דימלת לש קירבמ חצמ ,ושאר לע רודה קדופס :"ותורומדא" תרדה

 תייחת"ןיעמ ןאכ שיש יתבשח .זוזל יתלוכי אל שממ .ןבואמכ יתראשנ טק עגרל . תואפבו
 םיבבוסה וידיסח לאו םעפ לש דוה־ארונה ונקויד לא ,יברה לש ויניע לא וטטוש יניע ."םיתמה
 ידגבב בוש ותוא יתשבלה ונוימדבו ריסא אוהש יבר ןאכ יתיאר ץיקהב .ונומכ םיריסא ,ותוא

 לא םעפ דוע יתדמצנ , תולזרוקמ תואפבו ןקזב וישכעו ןאכ עיפוה בוש . םעפ לש תודומחה
 ןוויכל ונרזח . הקומע ראבב םיצצונה םיכז םימ ומכ ודצירו ונב וטיבהש ויניע לא ,ןטקה םוליצה

 .קופיס יאלמ םיטנפוהמ קולבה

 לצא ףסוי לש ורופיס תא הנש לכ ראתמ היהש לסאי המלש 'ר דמלמה לש ורופיסב יתרכזנ
 ."רשיה רפס ״ יפ לעו שרדמה יפ לע םירדהנ םירואיתב חלוק היה רופיסה . םירצמב רפיטופ
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 םאה .ולש ןודאה תשא םע ףסוי גהני ךיא תוארל םיחותמו םינרקס ונייה רדחה ידלי ונחנא
 יקיבט לש ץוצמק סחודו ופא תא ףשונ היה יברה ... "בקעי תיב" תא שייבי אלו ןויסנב דומעי

 הצר בקעי לש טישכתה "...ותכאלמ תושעל אביו םויה יהיו" : ךישממ היהו םייריחנה ךותל
 היה יברהו ... בקעי ויבא לש ונקויד תומד"ןולחב עיפומ זאו ... רציה לש ותכאלמ תא תושעל
 ןתנו תולזרוקמה ויתואפבו תורצמ ןיבלהש ןבלה ןקזב ,ןטפקבו למיירטשב" :ולשמ ךפונ ףיסומ

 ..." אוה ימ לש דכנו אוה ימ ןב רכזהל ול קיפסה הזו - קידצה עילסוי לע דחא טבמ

 רתסהו החכשה םיב - הב םינותנ ונייהש איהה הקוצמה תעב חכשנה אוהה ןקוידב תאזה הצצהה
 .הלצהה ןגוע ונרובע התיה הצצהה - םוי םוי ונעבט וב םיב - םינפה

 הכש , תופרשמהו רפאה םתס תויומדה םתוא לא ונתוא ריזחה "יבר רעמורבלוו״ה לש ןקוידה
 רועה תייחת שממ ונשגרהו תומצעה תעקב תא ונל היחה טק עגרל . רזחשלו רכזהל ונישקתה

 .תואבה תארקל הוקתהו חורה קוזיחו םידגהו
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 "רעיווער - ךעקנארק" ג חותינה

 , קלתסהל רהימ אל , םיריסאה לש ףוגה תא איפקהש ףרוחה . דואמ רק היה 1945 סרמ שדוח

 םשג לש םימי הברה ויה . רתוי דוע ונילע דיבכהל ידכ םישגונה םע ״ תחא-די ״ השע וליאכ
 .רופכו גלש יתיתפב ברועמ

 .םיילגרב רקיעב , רוקמ דואמ יתלבס . לדלודמה ףוגה תא וממיח אל םיספסופמה םיקדה םידגבה

 ורבעש םיקיתוה םיריסאהמ יתעמשש הבוט הצע - טלמ יקש לש ריינב לגרה ףכ תא יתפטע
 םיינזאה תוצקו ףאה .גגופתמ רוקה וליאכ השגרה ןתנ , ריינה שורשר . םיפרוח המכו המכ םהילע

 העשב י ונעגהשכ . ךראתהש םויה ףוסל וניכיח . םייתלצעב ורבע הדובעה תועש . רוקמ ומידאה
 ידכ ץעה ילענב ונשקנו ונדקר . םימה ילחנ לע תוברעכ ונענענתה , םידקפימה שרגמ לא , הבוט

 .ןתוא םמחל ידכ הפ ־לבה תורקה םיידיה תופכ ךותל ונחפיה . ףוגה םוח לע עיפשת םדה תמירזש

 אל םנמאש םחה קרמה תרעקב םמחתהל ונלוכי ןאכ . קולבה לא דועצל תלאוגה הדוקפל וניכיח
 . המיענ השגרה הריבעה , המחה תכתמה תתיפלבש תומימחה לבא י בערה תא עיבשהל הקיפסה

 םג , תוטימה ישגרד לעש קחודה . ףירצה תא הממיח , םיפייעהו םיבערה םיריסאה לש תופיפצה
 .םוח תצק ףיסוה אוה

 יל וחפנתה ,לדוגאהו עבצאה ,ןימי דיב תועבצא יתש . הרורצ הרצ ילע התחינ , םימיה םתואב
 דחא לש ץע־תכמ ץוק יל ץעננ ילואש יתבשח , באכה תשגרה יפל , הלחתהב .יל העודי אל הביסמ
 םילוקנורופ ינימ לכ ,ןיחשה תכמ התלגתנ ילצא םגש יתדשח .ונדבע םהב תואלקחה ילכ , םילכה
 יתשגרה רבעש םוי לכ . םינימטיו רסוח ללגב , םיריסא הברה לש םקלח־תנמ התיהש , םייתלגומ

 דיב דובעל יתנרמת .ןימי דיב הדובע ילכ קיזחהל יתלוכי אל , םייוסמ בלשבש דע באכ רתויו רתוי
 . םוח יל היהש הארנכ , שאר יבאכ יתלבק . שיגרי אל ופאקהש ידכ ליגר יתייה אלש לאמש

 דחאב . תוצע-דבוא יתייה .יחשה תיבל תחתמ דע תועבצאה יתש תוצקמ טשפתמ באכהש יתשגרה
 לע םהל יתרפס , םירחא םירבח םעו טגיסמ גניר לאקזחי רפוסה ידידי םע חחושל יתבשי םיברעה

 םיטרופסנרטה םע עיגהש ידוהי אפור לא יתא ושגינו דיב יתוא וחקל םה .יתעלקנ וילא בצמה
 ןיחבה אוהו דיה תא ול יתטשוה .ואבלטימ־הרוד יזכרמה םילוחה תיבב שבוחכ דבעו םיירגנוהה

 םוהיזה לע עירתהש םודא ספ רבכ היה .יחשה תיבל דע לדוגאהמ הטשפתהש תקלדב דימ
 באכהמ םלעתהל . הדובעל תכלל יתשקעתה ינא ...ןידה-רזגמו ״ ןידה קספמ"יתדחפ . טשפתהש

 היה "ץוש־רעגאל״ה לש םידיקפתה דחא . הדובעהמ רדעהל היה רשפא יא אליממ . תוחיפנהמו
 ןודינ היה , רתתסמ אצמנש ריסא . רושא ילב הדובעהמ םיקמחתמ םיריסאה םא קודבלו שולבל
 "רעיווער״ה לא תכלל ךירצ היה הלוח ריסא : התיה הרודצורפה . המשנה תולכ דע חצר־תוכמל

 . (שפוח) "עונוש"לש םיימוי־םויל יאכז אוה םא םיאפורה ועבק האפרמב םשו

 תירעק תא קיזחהל יתלוכי אל קרמה תקולח תעשב . רתוי דוע החפנתה לדוגאה . םוי דוע רבע
 לש םיבאכה םע דחי ףוגב יל טשפתהש םחה לזונה תא יתעמג . בער יתייה .ןימי דיב לכואה

 אפורה . תאזה תדוכלמהמ תאצל ךיא םירוהרהב יתעקשו , הטומק חצמב דצב יתבשי . תקלדה
 ןיעמ יב האר ילואו ,ול רכומ ״ טנייצפ" רבכ יתייה .ותמזויב ילא שגינ , ךכב יתוא הארש ריסאה
 ריעצה לרפ , רקיה ידידי ״ : תונקספב יל רמאו ילוורש תא םירה . םיליגה רעפ ללגב , הרצל ןב
 ... תיסיסע תירגנוהב רמא הז לכ - ״ ... רמוג התאש ךל עד , רעיווערל ךלוה אל התא םא -

 . ענכהל יתוא וחירכה ,לדוגאב הסוחדה הלגומה י תוחיפנהו באכה . תרחמל הדובעל יתאצי

 תוולל הצר עיר לאקזחי ידידי . המ יהיו האפרמל שגא , קרמה תקולח רחאל , םויהש יתטלחה
 .ול יתתנ אל ינאו יתוא
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 םיריסאה לש םוחתל ץוחמ רדוגמ חטשב , םירוגמה יפירצ הצקב היה ״ רעיווער־ןעקנארק "ה
 .הדובעה ךלהמב ועגפנש םיעוצפה ובכש םהב , םיפירצ לש תורוש תורוש םש ויה . םיאירבה

 םיריסא םילוחה . םיכומס זוכיר תונחממ םיעוגפבו םיעוצפב לפיטש יזכרמה םילוחה־תיב היה ןאכ
 המבה התיה ןאכ .״ גנילטפעה ״ םתסמ רחא לופיט ןאכ ולבק , םיסחוימ תויוכזו דמעמ ילעב

 לע ,ינוציחה םלועה לא חוויד ןבומכ אצי ןאכמ . ךיירה לש הוארה ־תגצהב , דרוסבאה ןורטאיתב
 לש דיחפמה ןבולה . תוקירבמו תוחצחוצמ ויה תוטימה . םילוחל םיאפורה ןיבש ״ ישונאה סחי ״ ה

 לש םהיראווצ לע םייולתה םיחצחוצמה םייאופרה םירישכמה , םיעובצה תונולחה . םיקולבה
 -לוכיבכה תונצנצ , םינבל םיקולח םהילעו םיספסופמ םידמב םבורו .ס.ס ידמב םקלח םיאפורה

 לש רזכאה קחשמה םע בברעתה הז לכ - רתאהו רולקה חירו השיבחל פרק ריינ ילילגו תופורת
 תופוג ־םלוע ןיבש " קובי־רבעמ " ןיעמ היה הרודב רעיווערה .זוכיר־הנחמב ״ םילוחו םיאפור״

 .םינמרגה םהילפטמ ןיבל םהיתולחמבו םהיעצפב םיחנאנה

 יולת יאבצה ועבוכ ,ןלמועמ ןבל קולחב רוטרפמיאכ בבותסה ,לנולוק תגרדב .ס.ס ישארה אפורה
 לע הציצהו תוקשופמה הינישב הקרח היחצמל לעמש תומה־תלוגלוגו ףוקזה ובג ירוחאמ ריקה לע
 םיאפוק ויה , םינושה םימעהמ םיתרשמ םתסו םישבוח םיריסא םיאפור .ינטש םזקרסב םיבבוסה

 .םילוכי־לכה .ס.ס ישנאמ הדוקפ םלבקב םמוקמ לע

 ריסא לכ . הפורתו רוזמ לבקל ידכ האפרמל רותב םידמוע ויה םילוח םיריסא לש תורוש תורוש
 לכה . םשרש המ םשר שבוחה . פוקסוטטסה עגמל , הכוז היה קדובה אפור לא עיגהל הכזש

 .קייודמב םשרנ לכה ... הבניג תנמאל םאתוה

 םייאופר םיחנומב - םיכורא םיטפשמב תינמרגב , רורב די־בתכב . קייותמו זנגודמ חווד לכה
 רפסמה , ריסאה ךייש ול ודנמוקה , האפרמל הסינכה תעש ,לופיטה , הזונגאידה . םייניטל

 לצא ( עשפה ףיעס היה שלושמה)זוכיר הנחמ ריסאכ סנכנ אוה ףיעס הזיא י״פע , רג וב קולבהו
 הלטרועש הרקה הפוגה לע - ףוסבלו המשנה תאיצי תעש כ״חא ־ ״ עדוי ״ קר ובתכ םידוהי

 תלגעב רבעוהו םייחה תבצממ אצוהש תמה ריסאה לש ורפסמ תא ריסא־שבוח םשר , םידגבהמ
 ."ןייז טחמ גנונדרוא ״ :ונרמאש יפכ . םוירוטמרקה לא תופוגה

 חרממ תא ולבק , םיירט םייחטש םיעצפ םהל ויהש םירשואמה ,ינפל ויהש הלא .ירות עיגה
 לא וקבדנש תושובחתה תא ופליק םילוקנורופה ילעב . םירוגמה קולבל רהמ ושרוגו םוידויה

 יטבמב םהיעצפ תא וטישוה םיריסאה , טא טא לזנו ץרפ םדהו הלגומה . תוזרה םיידיה יסיפכ
 םייניעב , םינושה םימעהמ םינמלוזומ . דש םואפכ וליאכ הדובעה תא ושעש םישבוחל םינונחת

 .שפוח םויל וכזיש הוקתב רעיווערה לא תוקצבה םהילגר תא וכרש , תולכו תובכ

 ועורז לע טרסש ריסאה ר״דה ודי לעו תיסור רבוד שבוח . תולשוכ םיילגרב יתסנכנ
 רמא יסורה שבוחה . תורצק םהיניב וחחוש םה . תוחופנה יתועבצאב וננובתה םהינש .יתוא ולבק
 , םשה , קולבה ,סמ ,ירפסמ תא םשר . ( הנה אב - קייצנטק) , אדוס ידח - יקנלמ : תיסורב יל

 םיילענה תא דירוהל ילע דקפ הצוצר תינמרגב .(1110£) ידוהי - םשר בוהצה שלושמה יפ לעו
 לע יתוא ביכשה . להובמו עונכ וירחא ךרשנ ינאו ,ימינפ רדחל יתוא חקל . ץוחב םתוא ריאשהלו

 ןמוזמו ןכומ ינאו " המוד " ךאלמכ ילעמ דמעש אפורה לא תטשומ ידי .ןידס הסוכמ ץע שגרד
 דימצה תוזירזבו רתא תסימתב הלובט ךומ תכיתח שבוחל טישוה אפורה . חותינל ... "הטיחש״ל
 וליאכ יתשגרה הקד יצח ךותו רתאה לש ףירחה חירה תא ומשנו ופאש םייריחנה .ילש ףאל התוא
 יפלא ולחה כ״חאו םימודמה ץפנה תולוקמ ודהדה ינזא . לולחה ישאר ךותל םירוי םיחתות תורשע

 .יתמדרנו ינזא תא שירחהל היסנכ ינומעפ

 רחאלש םוי רוא ןיידע היה ץוחב . העש יצחכ יתכרעה יפל .ילש חותינה ךרא ןמז המכ עדוי יניא
 .םודר יצחו לבלובמ , בואכ ,םומה יתייה . ךראתהל לחה רבכ םויה סרמ ףוס היה . םירהצה



. 
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 יתפסא . תודעורה םיילגרה לע דומעל לגוסמ היהאו ששואתאש דע ץעה שגרד לע יתוא וריאשה
 דע תוכחל יל רמאו הצוחה יתוא חליש , תלדה תא חתפ שבוחה . עבוכה תאו לימרתה תא יל

 .ירפסמ תאו ימש תא וארקיש

 יתחנה קוידב ןכיה יתרכז אלו לבלובמ יתייה .ילש ץעה ילענ תא שפחל , היה ידימה ףוחדה רבדה
 ןתוא יתאצמו ףירצה תוגרדמ ביבס ןתוא יתשפח .ילע העיפשה דוע המדרהה . חותינה ינפל ןתוא

 יכ דואמ יתגאד . םש םתוא יתאבחה טקניטסניא ךותמ . קולבה תפצרל תחתמ טעמכ קומע קומע
 לכאוש תירשפא יתלב המישמ תאז התיה ,יתואירבה יבצמבו סרמ ימי לש המושגה הנועב

 תוגרדמ לע יתבשיתה טא טא . םיילענה תא איצוהלו ףפוכתהל יתלכי ישוקב . םיילענ יל "ןגרא״ל
 בר ץמאמב .לאמש דיב , "תחא דיב םיילענ תלענה" עצבמב יתלחתהו האפרמה לש ףירצה

 שוגכ ילע דבכ היה ישאר . הריס תויומד תוידנלוהה םיילענה ךותל תואופקה ילגר תא יתלחשה
 .תועבצאה תוצק דעו םייליצאהמ פרק ריינ לש תובכש שלשב השובח התיה תינמיה ידי . תרפוע

 חוטב יתייה .יתלוכי אלו ריינה תשובחתל תחתמ תועבצאה תא ףפוכל יתיסינ . דואמ יל הבאכ דיה
 קתפ ילבש יתרכזנ לבא , חונל קולבל תכלל יתיצר .ןהל וכלהו וכתחנ , תובאוכה תועבצאה יתשש

 תלדש תמיא לכ ודרחנ םה . םילפוטמ םיריסא הברה דוע וכיח יתא דחי . ךבתסמ ינא האפרמהמ
 תילאמשה ידי תא יתסנכה . ףסכנה שפוחה־קתפל וכיח םלוכ . החתפנו היריצ לע הקרח האפרמה

 לע יתנעשנ . עגפת אל העוגפה תינמיה ידיש ידכ יפוג תא יתבבוס . התוא םמחל ידכ סנכמה ךותל
 .באכה לע םיליקמו םימימח םהש יל המדנ היה המ םושמ . ףירצה לש םישרקה ריק

 .תואקתפ רורצ היה ודיב . רעיווערהמ "רפואל״ה לש ולוק עמשנ ףוס ףוס

 .(שפוח) "גנונוש״ל םיאכזה םיריסאה תומש תא אירקה . בר חתמ היהו סה ךלשוה

 :רמואו רשבמה לאוגה לוקה עמשנ הנהו תישירח הליפתבו בל -תוקיפדב יתיכח

 רושאה תא יל טישוהו , ייעונוש עגאט ןייא ,לארשי לרפ 18 קולבמ 55660 רמונ גנילטפעה ״
 .מ״ס הרשע לע העבשכ םוח ־ ןבל ריינ תסיפ -

 : תורצרצקה תורושה לע עעתמ ,רקיה ירצואב ששממ ינא
 1 הרוש , 18 קולב

 ?3113112: . 06ז 26126£1112£1• 2 הרוש

 £131: 51101111112 55660 ירפסמ 3 הרוש
 £11! 1326 4 הרוש

 . 28.3.1945 דיראתה הנורחא הרוש

 ואפרנ ל״זח תודגא יפל . םירצמ ץראמ לארשי ינב ואצי וב י ה״שת ןסינ ד״י חספ ברע הז היה
 הנחמב םינש רשעו םייתאמ לש תוהש ירחא , שפוחה עסמל םירישכ ויהיש ידכ םילוחה לכ

 ... ססמערו םותיפ לש ״ ואבלטימ ״

 דיב יתשגרהש באכב הלוהמ התיה יתחמש . ריסא לכ לש םולח , החונמ םוי לבקל דואמ יתחמש
 לבקא אל םא . תועבצאה יתש יל ותרכנש חוטב יתייה רומאכ . תרחמה םויל הגאדבו השובחה
 לש טרופסנרטב חלשא אמש היה ילש לודגה דחפה . דובעל םינפ םושב לכוא אל , שפוח דוע

 .םויל םוימ ולכו ובכ םה טאל טאל . ץרחנ היה םלרוגש , הוקתהו תלעותה ירסח , םינמלוזומה

 םיילגרה ידדמו ףוגה ילד , םייניעה ייובכ םיריסאה תא ופסאש ץוש־רעגאלה לש דיצהמ יתדחפ
 .תופוגה תומירע לא םשמו טרופסנרטל וחלשנו תוררגנה תויאשמה ךותל

 וב היהש לימרתה לע יל ורמש ,יתוא וקניפ , עיר לאקזחי רפוסה בוטה ירבחו ודנמוקהמ ידידי
 - ביבח ןורחא ןורחאו ריינ יערקו םיטוטרמס ,טחמ , םירתלואמה ףכהו ןיכסה :ישוכר לכ

 .יתוא דדוע האפרמל תכלל יל ץעיש ידוהיה שבוחה -אפורה . רומשל יתחלצהש םחלה תיראש

 יכ יתענכתשה אל .ותרכנ אלו תועבצאה תא וקתיבש ןיבה אצממה ךותמ . קתפה תא ארק אוה
 .דיה לש הזוזתו הדונת לכב םיקזח םיבאכ יל ויה .ללכב ןתוא יתשגרה אל
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 סור-וטפרקמ , עליאפיל ירבח .יל הכחמש שפוחה םוי תוודח ךותמו הלקה תשגרה ךותמ יתמדרנ
 .תנגומ היהת תבאוכה דיהש ידכ קולבה ריק דיל ינוציק םוקמ יל ונפיש הטימל םינכשהמ שקיב

 תאצלמ םירוטפה םילוחה םג . שחנ יכושנכ ומק םלכ .ליגרכ עמשנ רקובה תמכשה לש עוגה
 .םידקפמה שרגמ לא ץורלו לכואהו םחלה תנמ תא לבקל , שבלתהל םוקל םיכירצ ויה , הדובעל

 .חונל קולבה לא םישפונה םילוחה ורזח , הדובע ־ודנמוקל תורזפתההו הריפסה ירחא

 ךשמה לע עומשלו תשובחת ףילחהל האפרמה לא בוש יתכלה 29.3.45 לש םירהצה רחא
 קוחרמ . ץרחנ ילרוגו דובעל לכוא אל תועבצאה ילבש השגרהב יתכלהתה ןיידע . לופיטה

 ימ , םיריסא דועו דוע ופסאתה האפרמה דיל . הנחמה לא ורזחש הדובעה תוצובק תא יתעמש
 קבדנש פרקה־ריינ תא ףלקל ליחתה שבוחה .ירות עיגה . םיכשמהב לפוטמכ ימו ירט עוצפכ

 הנהו ,תועבצאה לרוגב הלע המ תעדל ןרקס יתייה . םייניעה תא יתרסה אל . םדהמו הלגומהמ
 תוקתובמ ,״ םורגופ רחאלכ" תוארנ ןה .ןנשי תועבצאה יתש - העיגרמהו המיענה העתפהה

 שבוחה הקינ תוריהמבו תוזירזב . הלגומה זוקינל ימוג תוירוניצ ךתחה ךותבו ןכרואל תוכותחו
 . פרק־תשובחת ריינ לש תובכש שלש דיה ביבס לגלג בושו איהש לכ החשמ םש . עצפה תא

 " עונוש "ה יקתפ תא "רפואל״ה אירקי םש , רעיווערה תלד דיל תוכחל הצוחה יתחלשנ

 .דסחל וא טבשל תולרוג ץרוחש קתפה , ( השפוחה)

 יתא ןה יתועבצא דחא דצמ .ןזאמ ןיעמ יתישע . םדוקה םויל האוושהב שדחה יבצמ תא יתכרעה
 תירוניצ ,זקנתתו םלעית הלגומהש הוקתה הנשי ינש דצמו , תוממדמו תויווד , תולובחו תוכותח
 יירנטרעג־ודנמוקב דקפתל ךישמהל והשכיא לכואו בוש וחאתי תועבצאה יאצחו ףלשית ימוגה

 .ילש

 .ץרחנ ילרוג זאו הדובעה תבצממ יתוא איצוי ,יוארכו ליגרכ דבוע יניאש הארי ופאקהש יתדחפ

 ךירלא ומכ ואבלטימ־הרוד לא םיולינה תונחמה דחאל הלאכ םישנא םיחלשנ ויה ללכ ךרדב
 ןיבש הנתמהה ןמזב יתרהרהו יתבשי ךכ . םישקהו םיירזכאה םיאנתב םיעודי ויהש ןעוצרהו

 .השפוחה רושא תלבק ןיבל דיה תשיבח

 עיפוה , םודאה שלושמב ? תוא םע יטילופ ריסא , רעיווערה לש רעביירשה . סה ךלשוה
 היה הז . לופיטל םויה ואבש םהירפסמו םיריסאה תומש תא ארקל לחהו דרשמה חתפב

 לש ןושאר םוי ןסינב ו״ט - םירגובמה םידוהיה םיריסא ןורכזבש חולה יפל , 1945 סרמל 29 ב
 .ה״שת חספ

 םידחוימה חספה ילכו גחה ידגב תא םישבול ונייה הזכש םויב . תוחכשנ וריכזהו ולע תונורכזה
 ןמש לש םידחוימה תוחירה .ינשה רדסה ליל תארקל תונחלושה תאו תיבה תא םיטשקמ ויה

 לכ תא הפפא הגיגחו תוממורתה לש השגרהו תיבה תא םיאלממ ויה סמומה םיזראה ןמושו תיזה
 הארנכ .ןירדהמל חספל םירשכ ,גחו ןבול םישבול ויה תונוליוהו םינידסה וליפא . תוחפשמה

 תא ולילצה , השיבחה ידי לע פרקה־ריינ לש ןבלה קהובהו םעפ ידמ יפוג תא חליפש דחה באכה
 .ידודו יבא לש לטיקהו םילכה ,תסנכה תיב ,תיבה לש טרפו טרפ לכב רכזהל יתלוכיו יתובשחמ

 לש ־קתפל היפיצה . חספ דובכל המדא יקמעמ ואצוהש תוירטה תוקריה לש תוחירה תא יתיהיז
 טעמכ לש דובעשמו " תוריחל תודבע״מ יתוא הלטלט , החונמ לש םיימוי־םוי דוע לש , הלואגה

 י ןיידע ארקוה אל ימשו ריסאל רושאה תא רסמו םש ארק רעביירשהש םעפ לכ ... הלואג
 .וכותל רדרדהל דמוע ינאו תולשוכה ילגרל תחתמ קומע רוב רעפנ טא טא וליאכ יתשגרה

 ילע ולפנ םימשה וליאכ ,לודג שואי יתשגרה , עיפוה אל ימשו םירושיאה תאירק סכט רמעשכ
 ,לסאי המלש יברה לש רואיתב יתרכזנ . רוצמו קוצמ ןיעמ . דצ לכמ ילע ורגס םירוחש םיננעו

 דחא דצמ םיפדורה םירצמה " : םירצממ םתאצב לארשי ינב בצמ תא ראיתשכ , רקיה ידמלמ
 השמ) ! ףלעה השמ ... םיקעוצו םיקעוז עצמאב לארשי ינבו ינש דצמ ףצושהו שעוגה םיהו

 . (!רוזע
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 ריסא , הנחמה יקוח יפל . תושעל המ יתעדי אלו האירבה תילאמשה ידי ףכל יחצמ תא יתנפח
 אוהו חוטב יתייה דחא רבדב . דובעלו הדובע ־ודנמוקל בציתהל בייח הלחמ שפוח לבקמ וניאש
 יתלפק , בוצעו שייובמ , הכומ בלככ . חותינה ירחא דחא םוי יתייה . דובעל ןיידע לגוסמ יניאש

 .רעיווער -ןעקנארקה תאפרמ לש ץעה תגרדמ לע יתבשיתהו יתשובחת תא יתרשי .ימצע תא

 .ליתה ־ירדג ךותבש םיפירצה םחתמ תא ורגסו וכימנה םירופא םיננע . ףולזל לחה קד םשג

 דבמ ורפתנש תוספסופמה תוצלוחה . םיריסאה לע םשג תופיט ופיערה םיקולבה לש תוגגה
 םירשואמה . רוקמ דערש הזרה ידלשה ףוגה לא וקבדנו תוביטרהמ ושקתהו וצווכתה , דחוימ

 אצא ךיא : ההובו בשוי ןיידע ינאו םהלש ףירצה לא םידדועמ ורזח , השפוחה קתפ תא וקיזחהש
 . ? 135 יירנטרעג ודנמוקב הדובעל רחמ

 .שארה תא םירהל לגוסמ יתייה אל . קתושמ טעמכ , רהרוהמו סנוכמ יתבשי

 . ( ?הפ השוע התא המ ) ? \¥35 !1130115 (11111101* !לרפ :יל ארוק לוק יתעמש יתעתפהל

 .עצפנש ריסא הווילו ופאקה לש תוחילשב אבש יירנטרעג לש רעביירשה הז היה

 הדובעל האיציב ברעו רקב לכ .יטילופ ריסא 25 ןבכ יכיצ ,ישונאו ןוגה רוחבכ ותוא יתרכה
 הימומכ שובחו ץווכמ ילוכ יתוא האר אוה . םיחכונה תומש תא אירקמ היה הנחמל הסינכבו

 םויהו עונוש דחא םוי קר יתלבק ,יתחתונ לומתא קר" : הטושפ תינמרגב ול רפסמ ינאו תירצמ
 ידי תא תפל ינטנופס ןפואב . "... לופיטה ךשמהל ארקוה אל ימש ,תשובחתה תפלחה ירחא

 . ״ ואב־ןעקנארק "ה לש תוריכזמה ןוויכל יתוא ךשמ אוה ״ !יתא אב ״ : רמאו

 עורזה לע טרס םע דיקפת לעב היה אוהו תויה .יל השענש לועה לע שעוגו שעור ולוכ היה
 לש םיחכונה קית תא קיזחה ויחש תיבל תחתמו " הדמע ילעב " לש םידגב שובל ,״ רעביירש ״

 ידגבב וירחא יתכרשנ ינא .יראה עול ךותל סנכהל זיעה - ידוהי אל ,יירנטרעג־ודנמוק
 ללגבו דיב םיבאכה ללגב הלילה תנילב ידגב תא יתדרוה אל םינורחאה םימיב ), םיטמוקמה
 , קמוצמו הזר ידוהי , בוהצ שלושמ ,ישאר לע (101\¥0111111220) םידש־עבוכ (תשובחתה

 תונחלוש לע םיקולד תורוא . רעיווערה לש ״ םישדוקה שדוק" ךותב רעביירשה ירחא דמענ
 ידמ . תומישרו תוריינ םע םיצר םיצא , ההובג הגרד ילעבו םירטוז םיניצק .ס.ס ישנא . הביתכה
 . םיניצקה ינפב תיניצר הענכהב םיעידצמה םילייח לש תוחצחוצמה םייפגמה תושיקנ עמשנ םעפ

 םיספסופמ םיריסא־ידגב םהיתחתמו םינבל םיקולחב םינושה םימעהמ םירלבלו םיריסא־םיאפור
 םינותנ םהייח ירה יכ םהילע םינוממה תודוקפ אלמל םילהובמ םלוכ , םהישלושמו םהירפסמ לע

 תא שפחמ ילש רעביירשה .יתפומ רדסבו ןויקנה ןבולב קהוב לכה . םחור בצמ ידסחב
 קניז תונחלושה דחאמ .־ ינא הז ־ ולש ריסאל השענש לועה תא וינפב חוטשל , רעיווער־ופאק

 תיבב היהש ינמרג רמולכ ס תוא קורי שלושמ ול היה .ופרט לע לפנתמה בער רמנכ .ופאקה
 .חצור דבע :ןוכנ רתוי .״ ךולמי יכ דבע ״ ןקת לע ןאכו ילילפ עשופ ,רהוס

 ןיבמ וזתינ שא־תוצוצנ וליאכ ףצק־ףצשב רועפה ויפ תא חתפ ,זגורו זוב יטבמב יתוא דדמ הלה
 !הזה ךלכולמה ידוהיה תא ןאכל סינכהל תזעה ךיא " : בלה בוט רעביירשה לא הנפו ויניש

 ! ?ןאכל תאבה 30110151131110 ה תא ! ? רעיווערה דרשמל תסנכה 5ס11\¥0111 )11(10 ה תא

 תמירע תא ןאכל סינכמ התאו ! םידוהי יפלא גרוהל ונאצוה ןילבולב ! סואר דימ ! סואר ! סואר
 .!סואר !!! ? הזה האוצה

 הרתי תושגרתה ילבו טקשב . הצוחה ונאציו ״ םולשב יאוב"ונישע .ידי תא ספת רעביירשה
 .יתחתונ םש האפרמה לא סנכנ , הנפש ימ לא הנפ "... לרפ ןאכ יל הכח ״ : רעביירשה יל רמא

 דע קיזחמ ינאש לאוגה קתפה תא יל טישוהו ןוחצינ־תדעצבו תוריאמ םינפב אצי תוקד המכ ירחא
 תמתוח םע הרוש ףסונ , 29.3.45 ל דע השפוח ןושארה םויב יתלבקש קתפ ותואב . םויה

 , תבש היה 31.3.45 תרחמל . 30.3.45 - דע 1100;. 55660113150110111111§ 613...
 תא ררחשל רבכ יתלחתה .הדובעה םוי תא םולשב יתרבעו ודנמוקה ךותב יתבלתשה והשכיא

 .תועבצאה
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 לש ויתואקתפרה תא גניר ידידיל יתרפיס . ה״שת חספ דעומה לוח תבש ״ ונגגח"ו ונבשי
 תואטיגה דחא דירש , םיטרופסנרטה דחא םע עיגהש שדח ריסא ונתא בשי . רעביירשה

 'ר היה , הנחמה לש לודגה ךשחמב . היה זלב וא רוג דיסח . םואבננט ןימינב ,ר , הינלופבש

 .תובהלתהו חור ולוכו שמחו םיעברא ןבכ המוק ךומנ קמוצמ ריסא . רעוב-שא־דיפל ןימינב

 .ףרט רשב לבאל אל ,לוכי היהש המכ דע , רמשנ . המימת שפנ ־תוריסמ וב התיה

 ."ןיעב -ץמח"לכאל ילבמ חספה תא רובעל ידכ םיכרצמ ינימ לכב קפתסהו םחלב עגנ אל חספב

 הבהאו טהל ולוכ י הקזח הנומא לעב היהו םיריעצה תא דדוע היה . חילשכ ומצע תא האר אוה
 .םדאלו םיקולאל

 התיה . תוחפ הבאכ ידי . שגרדה לע תחא די תוחוכב יתילע ,ןושאר םויל תבש ןיבש ברע ותוא
 תרכה ךותמ יתמדרנ .ינתיאל רוזחל לגוסמ היהא , הדובע םוי יצח אוהש תרחמלש השגרה יל

 תוחילסה תחאב יתרכזנ .ןיצקה לכ רבכ ולכשכ שממ עיגהש רעביירשה לש סנהו הדותה
 תא האטבמה הניחתו הליפת , הרשע דחאה האמב ,ו״נתת לש בלצה יעסמ ימיב הרבחתנש

 :רבחמה רמוא ךכו םשה ישדקמ לש הקומעה הנומאה
 היוטלן ליעסכ ולו הקדצ שבולה ׳׳

 . ׳׳...היטך ןקת)פ המצע הכממו
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 ואבלטימ - הרוד הנחמ יונפ

 תוקעזא ויה . תופיכת רתיב תירבה־תונב ינוריוא ונתוא דוקפל ולחה 1945 תנש לש סרמ ףוסב
 ונאלפתה . הביבסה לכ תא ושיערה ,ןזואהדרונ הכומסה ריעה לע תוצצפהה . הלילבו םויב
 ויה תורהנמל תוסינכה . 2 ¥ - ן 1 ¥ - לש לעפמה לעו הנחמה לע וחספ םיציצפמהש

 לש ויבושיח יפל . םיליטה לש רוציה תומלוא םויק לע תירבה תונב ועדי אל ילואו בטיה תווסומ
 .ונחנא םג ץצפונו םויה קחרי אל ,ודנמוק ־יירנטרעגב יגלבה רוטקיו

 .הנחמה חטש לעמ וגחש רויס ־ינוריוא ההיז אוה

 תיזחבש תועומש ויה . הלואג לש םינמיס אצמל וניסנ .והשמ תורקל דמועש השגרה ונל התיה
 בצמ . םוי־םויה ייחב יהשלכ הלקה וניאר אל ונחנא . תולפמו תוכמ םינמרגה םיגפוס המחלמה

 הרבג - קרמה תרעקו םחלה תנמ תא ונלביקשכ . ריק־ןועש לש תלטוטמכ דרויו הלוע היה חורה
 ףדר םוי . שואיה תגרדמ תיתחתל ונדרי - הדובעל תאצל רקבב םכשה ונתוא וריעהשכו הוקתה

 וניהב . םיבוט רתוי םימיל םיעוגעג ךותמ םימדרנ ונייה . הלואג־ינצינ םוש וניאר אלו םוי
 עדנ ךיא : בושו בוש ונרהרה .ונילעמש הנישה ישגרד לש הכומנה הרקתה לא תוחותפ םייניעב

 םיסונמ . ץקה יבושיחל םיחמומ ויה םידוהיה ירה . הבוטל־יונש לש והשלכ ןמיס הארנ יתמו
 .ןיצק יבשחמבו ןירימט-ילגמב ונייטצה םידוהי . תולודג רתוי דוע תובזכאבו תולודג תווקתב

 .לאוגה תאיב ינפל ןמיסו תוא ושפיח

 עומשלו תוכזל , רודל רוד , הזל הז ולחא םידוהי . הלואג ינמיס םג ואר רתויב תושקה תופוקתב
 אוה וילע רומחה לש ויתוריחנ לוק ועמש, םישוחה ידחו העימשה יבוט . חישמ לש ורפוש לוק

 הנחמה יריסא לצא ונילצא . העתפהב אבש בוטה תא םידוהיה ובהא אל המ םושמ . בוכר אב
 עומשל אל הכזנש ונמצעל ונלחא רמולכ " העימשה־יא" היה הלואגה םויל ןמיסה , םיידוהיה

 אל " גנוגה" לוקש רקוב ותואב :ונידיב היה הז ןמיס . ץוש־רעגאלה לש ״ עוגה לוק" תא
 לע םיבכוש וא םיסנוכמ םיבשוי ונייה ךכ . עיגה רורחשה תע יכ עדנ זא - המכשהל דהדהי

 שרגמ לא תומחה תוטימהמ ונתוא ושרגי אלש םוי ותואל םילחאמ ונייהו םיצוצרו םיפייע תוטימה
 .םידקפימה

 יפלו לארשיל לזמה ןב שדוחה אוה - הלואגל םיאתמ שדוח ,ןסינ , 1945 סרמ ףוסל ונברקתה
 .רדחב ונדמל ךכ ... " לאגהל ןידיתע ןסינבו וניתובא ולאע ןסינב " : דומלתה

 ילע רבע והשכיא . הדובעל רבכ יתאצי 31.3.45 םוי .ופקת גפ חותינה לש ילש השפוחה קתפ
 חור בצמ " : אמור ידוהי םגתפכ ףופש היה חורה בצמ . ליגרהמ םדקומ רתוי ונררחוש . םויה

 .((כ01ז1€ 11 ]611(110 (16110 51131)31; 1130601:6 ) ״ תבשה תאצב ידוהי לש

 םוי יצח ונלבק וב ןושאר םויל וניכיח םייניע ןוילכב . החונמ תצקל ונעגעגתהו םיפייע דאמ ונייה
 .שפוח

 .ץוש ־רעגאלה לש " עוג" ה םדנ , 1945 לירפאב דחא לש ןושאר םוי .לחוימה םויה עיגה הנהו

 לש םינטקה תונולחב ונצצה , תומחה תוכימשל תחתמ םיידיה תא ונאצוה ,לגרה ךותמ ונררועתה
 . הדובעל האיצי ןיאו לודג יד רבכ םויהש ונרעש .ויה אל םינועש . םוי רוא הנהו - ףירצה

 לע םיבכוש ןה םג , םיקלטיא םייובש ויה וב 18 קולב לש ינשה יצחה רבע לא ונלכתסה
 .םימומהו םיעתפומ ונייה . םהישגרד

 ךותמ שחלב ינשה לא דחא ונרבד . המכשהה יאל הביסה תא ונמצעל ריבסהלו בושחל ונלחתה
 םוקל ונלוכי אל . הדוקפב הזוזת לכו רבד לכ תושעל ונלגרוה . ריואב שגרוה חתמה . ליג־תדער

 .ופאקהמ וא רעטסעטלאקולבהמ הדוקפ לבקל וניכיח .וניוטצנ אל יכ שבלתהלו
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 יב ריבעהש םוזמיזו דער ותוא )י םילוקמרה תכרעמ םוזמיז עמשנ העשה תיצחמכ ירחא
 חתפנשכ "זווא רוע" לבקמ יתייה ,ל״הצב לייח יתייהשכ ןכמ רחאל תובר םינש תרומרמצ

 .הדוקפ עימשהל ודמע . ( העדוה עימשהל לוקמרה

 " !ןערעה ־ריה עצנאג סאד " : העדוהה הנהו . תולהובמ תובנרא ומכ םיינזא ונפקז

 םיבושק תויהל םלכ ...ואבלטימ־הרוד הנחמ תא םינפמ ונא ... (023 §211261116ץ 1161*611)

 ... !הנאבתש תודוקפל

 ומכ התיה השגרהה . הדובעל האיצי ןיאו לכוא תקולח ןיא .ולטוב םיליגרה הנחמה ירדס לכ
 תא ופסא קולבה שאר םע דחיו עיגה רעטסעטלא־רעגאלהש וניאר . הינש המדא-תדיערל היפיצ

 .םייקלטיאה םייובשהמ םייאבצה םילימרתה

 , םידקפימה שרגמ לא תאצלו שבלתהל , םוקל הדוקפ הנתינו לוקמרה םזמיז בוש המ ןמז ירחא

 ימ לכ . תוערפתהלו רדס־יאל םורגל אל , דרמתהל אל ונרהזוה . תוישימח לש תורושב רדתסהל
 .םוקמה לע הדחי םינוממה תוארוהל עמשיי אלש

 םידגבה ןסחמ לא הדעצ םיריסא האמכ לש הצובק לכ . םיאופאק ונל וכיח םידקפימה שרגמ לע
 ןאכ .(061361181111161 ]£211111161־) ןוזמה ןסחמ לא ונדעצ ןאכמ .(061־6116 0211111161־)

 הז לכ , (רשבו ןמוש) תחא םירומיש תספוק (ירג 600 - 500 כ ) םלש םחל רככ ונלבק
 .תבכרה תנחת ןוויכל תוריהמב ונדעצ םשמ .ונל רמאנ ךכ , םימי השלשל הקפסא

 רתוי דעצנש ונב ץיאהל ולחה , תוחצחוצמ םייפגמבו םישדח ףרוח־ידגב םישובל .ס.ס ירמוש
 יתלב תומוהממ דואמ ודחפ םינמרגהו םיריסא ףלא רשע־םינשכ ויה ואבלטמ־הרודב . רהמ

 המוהמל םורגיש ימ לכ " :יונפה לע וחצינש הנחמה יטילשמ תורהזאה ודהדה םעפ ידמ . תויופצ

 . ״ ... \ דימ הריל (01111־11116)

 תא . רוקהמ הילע ןגהל ידכ טוטרמסב התוא יתפטע . תחתונמה ידי תא יתחכש תאזה המוהמב
 ליעמ יתחקל ,ןסחמה די לעש םידגבה־תמירעמ . בטיה יתקזחה םירומישה תספוקו םחלה רככ

 ופסא םינמרגהש םייחרזאה םידגבה לכב) . םיספ םע דב לש יאלט ובגב רופת היהש יחרזא
 םינמרגה וכתח , תונחמה־יריסא לש םשומישל וסנכוהש ינפל ,ודמשוהש םיטרופסנרטהמ

 וארק הזה יאלטל . ספסופמ דב לש יאלט ורפת םשו ,ליעמה בגבו סנכמב , תצבשמ
 ... םינועמה םירובגה יאלט - ^21־111־61־ 0166044

 הגוהנה הטישה יפל םיריסאה תא רדיס ופאקה . אשמ־ןורקל הסנכוה שיא האמכ לש הצובק לכ
 ךותב .ינשה לש תוקושפה םייכרבה ךותב בושי דחא : םיריסא לש םיטרופסנרטב

 םיליטה תבשותל םידחוימ םינקתמ הלא ויה . תותשק יאצח ןיעמ , ץע-יקושיח ויה אשמה־תונורק
 .םדעי לא תורהנמהמ םתוא וריבעהש

 לע םינועט םיבורב ובשיש .ס.ס ישנא ינש ורמש ףגא לכב . םיפגא ינשל קלוחמ היה ןורק לכ
 .הזז תבכרהו הדוקפ הנתינ ,ןידרס -יגדכ םירוזשו םיבלושמ ונבשיש ירחא . הסינכה דיל לספס

 ירבוד םירגובמו םירענ הרשעכ לש הצובק ונייה , םינוש םימעמ םיריסאה ןיב ,ןורקה ךותב
 .דלאוונכובמ הרודל ונעגהש זאמ ינשה תא ריכה דחאש , תירעוהו שידיי

 רשא המותס הדיח התוא ינפב ונדמע ןכמ רחאל הנש וישכעו הרודב ונל הכחמ המ ונעדי אל זא
 ... םידמוע ונחנא המ ינפלו "... ךלוה התא ןאל ״ : הרובקה ינפל ןנימ־רב ינזאב םיעימשמ

 רמול ךירצ יתייה - רעיווערבש רזכאה ופאקה תא יל וריכזה םעפ ידמש ידיב םיבאכה אלמלא
 "... םירצממ לארשי תאצב ״ - ״ ללה ״

 רככ יתושרבו םדנ ץוש־רעגאלה לש עוגה :ןהו תובושח תוביס יתשמ םמורמ יד היה חורה בצמ
 .הדי לע םירומיש תספוקו המלש תחא םחל

 .קושיחה תניפב יתמקמתה ינאו דרי הלילה .ןאל ונעדי אל . הטעש תבכרה

 םיפייע ונייה ונלכ .וכותב רצואה םע לימרתה תא יתרגח ויתחתמ ,יחרזאה ליעמה תא יתשבל
 .תופיפצה לע תצק לקהלו הבישיה תחונת תא רפשל הסינ דחא לכ . םדרהל וניסנ . סומעה םויהמ



. 
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 תותלד . ךשוחו תופיפצ , הממד התיה . רוחאמו םינפלמ יינכש לש םייכרבה דס ךותב יתמדרנ
 .רוא לש רירבש םוש רדח אל ןורקה לש םיהובגה םירצה תונולחמו ורגסנ הזזה

 אל , םייסור םיריסא ןיב בשוי ימצע תא יתאצמ , ףוס־ןיא לש הליל ירחא רקבב יתררועתהשכ
 יתדחפו ןוחטב יתשגרה אל . םירבחהמ יתקחרתה ךשוחב הזוזתה ידכ ךותש הארנכ . םירכומ

 תושר לבקל ילב םוקל היה רוסא . םוקמה תא ףילחהל ךיא הצע יתננכת . רקיעב תולילהמ
 .ס .ס ירמושמ

 תא ינממ , םיריסאה ןושלב ״ ןגראל ״ בונגל הסנמ םינכשהמ והשימש יתשגרה אבה הלילב
 עדוהלו ריאהל קר םהב ושמתשה לבא םיסנפ ויה םירמושל םנמא . ךשוח היה . םחלה

 .והשכיא חורבל םיסנמ םניאו םינשי םיריסאהש

 םייסנכמה ךותל םחלה תא סינכהל יתחלצה , תודרשה לש טקניטסניאה ךותמו תופיפצה ךותב
 יתטלחהו הספוקבו םחלב יתכמת ידי יתשב " תרתחמב " בנגה לש רלואב יתעצפנ .וילע תבשלו

 .ןתא אל םחלה תאו " םיתשילפ םע ישפנ תומת "

 . קוחרמ םתא רשקתל יתחלצה והשכיאו ררועתהל וליחתה ירבח םג . םויה רוא םע יתררועתה

 ןמיס הז היה . דיה תא יתומירהו יתמק ,הבישיה לש הבילשהמ ילגר תא יתצליח ,זוע יתרזא
 . הזזה-תלד לא תשגלו םוקל השרמ רמושה היה הזכש ארקמב . םיכרצל קוקז ריסאש םכסומ

 . ןורקה לש טומב זחאנ אוהשכ ויסנכמ תא לישפמ היה ריסאהו התוא חתופ היה רמושה

 אוהש יתעדיש .ס.ס ה שיאל יתינפו תירגנוהה הפשב ילש עדייה לכ תא יתסייג " עצבמה " רמגב
 ,יל יתסליפש ךרדב .ילש םירבחה די לע תבשל יל השריש ונממ יתשקבו הפשה תא רבוד

 תצק החוור םתומב . שפוחל הכוראה ךרדב םתמשנ תא וחפנש םיתמ םיריסא ינש יתיאר
 יתייה רקיעבו ןגומ רתוי יתייה . החוורל יתמשנ , םירבחה ןיב , שדחה ימוקמב ןאכ . תופיפצה

 .םירומישה תספוק לעו םחלה לע יל רומשל לכואש חוטב

 . הרוד תא ונבזעש זאמ יצחו םיימוי טעמכ ורבע . טא טא המילחהש דיה לע ןגהל הניפ יל יתאצמ

 החונמה תא דואמ ונכרעה . םמורמ וליפא .ימיטפוא יד חור-בצמ היה עסמל םינושארה םימיב
 . תובאוכה תומצעה תא שיגרהל ונלחתה החונמ בורמ . ךרפ-תדובע לש םיכוראה םישדחה ירחא

 תא ןנכתל יתלחתהו םירומישהו םחלה רורצ תא חותפל יתזעה םירבחה די לע שדחה ימוקמב ןאכ
 .ילש ודנמוקל ךומסב הרודב ודבעש , ףישל םיכומסה םירפכהמ םירבח ובשי ידי לע . תוחוראה

 ןבכ הובגו םונצ רענ , עניטאלס ןטקה רפכהמ רחא לדנמ דוע , 16 ןבכ דאלגמ קיטשרה ילדנמ
 ונלוכיו םוקמה תברקב ובשי םלכ , דועו עווולאוומ רעזיוו עליאפיל , אנהכ ליוונז , ברה ןב , 17

 ןימאהל וטילחהש הלאכ ויה . םימי השלשל ונלבקש לכואה ןינעב ונטבלתה . םילמ ףילחהל
 וליפאו . העבשל םירומישו םחל לכאל רשפא ןכ םאו םימי השלש ירחא עיגנ םנמאש םינמרגל

 החורא םוי לכ לכאל רשפאש הנקסמ ידיל ואב םבור . ארונ אל , םיימוי־םוי םוצל ךרטצנ םא
 : הנחמב וגהנש ומכ םעפה םג וגהנ םיבשוחמהו םיססהמה . םירומישהמ ןהו םחלהמ ןה הנוגה

 ויהש שי . רוריפ לכ טקללו םייניעה-ינזאמב התוא דודמל , םויב םיימעפ הקד הסורפ סורפל
 העדה . םיאבה םימיל וריאשה רשבה רקיע תאו םירומישה לש ןמושב םחל־תכיתח םילבוט

 רצי תא שובכל . ךכ לכ ארונ היהי אל ״ דש" ה םיימוי־םוי םוצנ םא םגש התיה תיללכה
 .ונחוכמ הלעמל היה , עסמה ךרוא לכ העש העשו םוי םוי ןובאיתה

 וילע םינוממה לע בבחתהל הרודב עדי ,ןימוחת בוריע לש דומעכ חותמהו הזרה םונצה ילדנמ
 תספוק תאו םחלה תא רמג . עבושל לכאי אוה םעפה טילחה - קרמ תפסות םהמ לבקל ידכ

 ארקיתו חקית םלועל ,לכ םדוק ״ : הטושפ הירואית ול התיה . םינושארה םיימויב םירומישה
 עונכישה תא חתיפ "... םוצהמ להבנ וניא ןימאמ ידוהי ״ .ותוא לוכא םחל תלבק .״ חקיפ

 .ונל רפיס , םוצל החמומ היה ולש אבא .ימצעה
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 דסח תולימג " שקבל ליחתה םוצל ינשה םויב . םי״בבושו ב״הב ומצש םינושארה ןיב היה אוה
 ןזלב־ןגרבל תוחוכ־תסיפאב עיגה . םימי השמח טעמכ םצ ,ןשקעהו םונצה ילדנמ .״ םחל לש

 .רורחשל הכזו

 תדרוה ינפלש םייחה-תיב תממיד ןיעמ .ןורקב הממד הררתשה האלהו ישילשה םויה ןמ רומאכ
 תקירח .ןהירוחב קומע ועקש םייניעה . המלאנ ןושלהו רבג בערה . תימלועה ותחונמל רטפנה

 .תוצצפה ללגב םעפ ידימ הרצענ תבכרה . םיינזאה תא ושירחה תונורקה ילגלג

 רבג בערהש לככ . תותשל לפסכ התוא ונרמש .ונקרז אל םירומישה לש הקירה הספוקה תא
 ללחל הזרה דיה תא ונטשוהש םעפ לכ .ןמוש תצק ראשנ ןיידע הספוקה תונפדבש ונל המדנ היה

 .העילבה -תיבב רהמ עלבנש קור ליזהל הפה תוטולב ולחה הספוקה

 ידכ םוקל םיסנמ ונייה םויה רוא םע . תוהלב תומולח י״ע תעטוקמ המונת ךות ורבע תולילה
 .ףוגה תא זיזהל השק היה תופיפצ בורמ תופופכה םייכרבה תאו תונבואמה םיילגרה תא רשיל

 לש ץוריתב . תבכרה תדונת לש תקסופ יתלבה הזוזתהמ תופשפושמ שממ ויה ןבשיה תומצע
 .תוגגוזמ םייניעב םיהובו םייטפא ובשיש םירבחה לע םיכרוד , םימק ונייה ״ םיכרצ תיישע ״

 הקירה ןטבה . ףושחה ףוגה־יצח תא הפטיל חורה . החונ החונתב תבשל ונלוכי ןורקה תלד די לע
 .רותב הכחמל םוקמה תא תונפלו רהמ רומגל ונצמאתה ונחנאו הרקרק

 תונורקל תחתמ רזפתהלו תאצל תושר םילבקמ ונייה , הצצפהו הקעזא ללגב הרצע תבכרהשכ
 לע . םישאוימ םיריסא לש החירב תונויסנ ויהש הארנכ . תוירי ועמשנ םימעפל . םדי לעו

 .ונלרוגמ םהילע רפש אל םלרוג .ונופש זוכיר תונחממ םיריסא ועסנ תוליבקמה תוליסמה

 ולכא םהלש םירומישה תואספוק תא . םחלב רוסחמ היה םירמושה .ס.ס ישנאל םגש בל ונמש
 םיעוגעגב םיטנפוהמכ םרבעל ונלכתסה ונחנאו ןורקב הדהדה לצבה תסיעל . םחל ילב לצב םע

 .םימו ןוזמ לבקנו םיחטבמ זוחמל עיגנ טעמ דועש הוקתבו

 לימרתבש ונל המדנ היה המ םושמ . םייתייפכ "ןוזמישפחמ"ל ונכפה העיסנה הכראתהש לככ
 לכ . שופיח־לש־ןחלופ ןיעמ ןורקה ךותב חתפתה . םחל לש תויראש אצמל רשפא ןיידע קירה

 .ונכת תא םיכפוש ונייהו לימרתה תא ונחקל , הלילה תחונתמ ונרשיתהו ונבשיתהש ירחא רקב

 םימעפ תורשע . ןוזמ תויראש תולגל ידכ ץפח לכו טוטרמס לכ םירענמו םיכפוה ונייה טא טא
 ורוא םילכה לא אבחומ םחל לש קמוצמ רוריפ ונאצמש םעפ לכו לימרתב םיטטחמ ונייה םויב

 .היחמה רוקמל ונעגהש ונל המדנ היהו וניניע

 יחרזאה יליעמב יתרכזנ .״ רחא םוקממ הלצהו חוויר ״ יל דמע םישאימה םימיה םתואב
 יתטלחהו ןבשיה־תומצע לע יתמחיר םייוסמ בלשב . הרודמ יונפה תעב םידגבה ןסחממ יתחקלש
 . תומצעה-באכ לע לקהל ידכ ןורקה תפציר לע דופירכ יתמש ליעמה תא . ףוגה םומיח לע רתוול

 ליעמה תא יתאצוה - םחל רוריפ אצמל הבזכאה ירחאו לימרתב קרסה ישופיח ירחא - הנהו
 יסיכ ומכ ויה םיסיכה . הוקתה הדבא ןאכ םג . םיחכשנה םיסיכב והשמ שפחל יתלחתהו יתחתמ
 דגבה שד תיתחתבו הנטבה תא יתמרפ .יתענכנ אל . ץמח תקידב רחאל רשכ ידוהי לש ןטפקה

 תא יתרשיי טא טא . תקמוצמו תטמוקמ םייניש־תחשמ לש תרפופש :״ םולב רצוא"יתאצמ
 . ףאה-יריחנ לא תרפופשה רוח תא יתברק . הסכמה תא בבוסל יתחלצה בר ישוקב . הילופיק

 תפיטע תא עורקל יתחלצה . שפנ־בישמ שממ , ךיחהו ףאה תורעמ לא רדח הטנמה לש חירה
 .התא ןיידע המעטו החיר רשא השביו השורק החשמ לש ןטק שוג הלגתנו תרפופשה

 " ישארה ןתוחמ" כ ,ינא הב יתוחירה הלחתהב . ףאל ףאמו רבחל רבחמ רבע הזה רקיה רצואה

 ךכ רחא . תושפנ־היחמל יוטיבכ ״ ! הא״־ה תא וטלפ םלכ . םיסוחדהו םיבערה ירבח םג כ״חאו
 .השביה החשמה תישושבג לעמ הלייט ןושלהו תינדשחו הריהז הלק הקיקל התוא קקלל ונלחתה

 תנשוש " לש אלפל ןושלהו םייתפשה םע עגמב ךפה ,ןמז המכ -עדוי־ימ לש הזה שביה שוגה
 איהשכ - שבוי לש םינשב תואמ רחאל םישביה הישרש ילותיפ תא תויחהל תלגוסמה ״ וחירי

 .םימ םע עגמב האב





 ל־^ 74

 לק קוקיל םיקקלמ ונייה ונחנאו תצק רזפמ היה דיה בג לע . חלמ לש ןטק רורצ ול היה רחא דידי
 .לכאמ לש םעט םועטל הקירה הביקה לע םירעהל ידכ

 ...יתימאו ירזכא שוריפ ןאכ לביק ״ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ״ : קוספה

 לשו ליעמה לש חבושמה דבה יפל . הילוגלגבו היתודלותב תרפופשה תאיצמ ירחא יתרהרה
 . םיטרופסנרטה דחא םע ץיוושואל יאדוב עיגהש ליעמה־לעב תא יל יתראית , םיפיה וירותפכ

 ןוגכ םיולנ םירזיבאב םידייוצמ ויהי החפשמה ינב לכש גאד יאדוב ,וימעב לעב , רדוסמ שיא
 ילואו ... ךלהש ןאל ךלהו ילעמ לומ דמע הפמרה לע . םידלי יעוצעצו םייניש תשרבמ ןובס

 ... הבוטל םרכז תא אשונ ינאו , םיינישה תחשמ תיראשו ליעמה קר ונממ ודרוש



* 
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 ...ונעגה ףוס ףוס

 רירק ריוא .וזזוה תותלדהו תבכרה הרצענ ,תולילו םימי עובשכ לש שיתמו ךרפמ עסמ ירחא
 .תוישימחב רדתסהלו תאצל הדוקפ הלבקתנ .יקנ ריואב תואירה תא ונאלמ .ונינפ לע חפט

 בר ישוקבש ךכ ידכ דע םיבערומו םישלח ויה םהמ םיבר . הצוחה וטלפנ םיריסא לש תובר תואמ
 .םהילגר לע םיביצי דומעל ולכי

 וציצה תונורקה תונולחמ . הכורא םיעסונ תבכר הדמע , םיליבקמה תבכרה יספ לע ונלומ
 םירבגהו םייחרזא םידגבב בטיה תושובלו תוחפוטמ םישנה . םירבגו םישנ לש םיפוצרפ

 שד לעו םיכורא םיליעמבו תופילחב םישובל םה םג . םירצרצק םינקזב םקלחו םיחלוגמ־אל
 .תואטיגב ומכ שממ . בוהצ ־דוד־ןגמ םהידגב

 "... םתא ןיאמו םתא ימ ״ :ונירבעל וקעצו תירעוה םהיניב ורבד םה

 "... !בוט םכל היהי ןאכ ״ : תירעוהב טפשמה תא קר טולקל ונקפסה

 ."ןזלב ־ןגרב ״ טלש וניאר . הנחמה ןוויכל דועצלו רדתסהל ונב ץיאהל ולחה .ס.ס ה ירמוש

 רנטסק לש טרופסנרטה היה , העיסנל הנכומ םיספה לע הדמעש איהה תבכרבש ונל עדונ כ"חא
 (?301111611 ?3§61־ ) תוחפשמה־הנחמל םיעיגמ ונחנא םגש הילשאב ויח םה . הירציושל ךרדב

 . "בוט היהי"ו ״ םיבכוכה" םע

 ונתוא ווילש .ס.ס ה ילייח . הנחמה ןוויכל ןזלב־ןגרב תבכר תנחתמ הדעצה תא ונלחתה
 הרונ - לפנו לשכש ימ לכ . םינועט םיבורב ךוראה רוטה ידצ ינשמ ודעצ ,ואבלטימ-הרודמ

 .הנחמה ךותל ונסנכנ םינורחא תוחוכב . םוקמב

 , רצק טפשמב הנחמה תונוטלש םעטמ קורי שלושמב ופאק ונתוא לביק רצק דקפימ ירחא
 םא ... לכואל הכחיו הטימ ומצעל שופתי , םינבמה דחאל ךלי דחא לכ ״ : תוניצרבו םזקרסב

 יוכיס םוש ןיא ועיגי םיאקירמאהש דע ... תוכחל המ ליבשב םכל ןיאש תויהל לוכי . עיגי
 .ול ךלהו שריפ אלו ופאקה םתס ךכ " ... לכוא ולבקתש

 לש םייתומוק־ודה םינבמל תולשוכ םיילגרבו הרוצע המישנב , רהמ ונצר , םיסונמ םיקינטצקכ
 םיעזוימ ונייה . םידגבה תא ונדרוה . תוכימש ילב תוטימה לע ויה םינרזמה . טכאמרווה אבצ

 המכ ירחא . החוורל ונמשנו ונקרפתה . ץחרתהל תורשפא םוש ונל התיה אל . עסמהמ םימהוזמו
 ךותל קרמ רטיל יצחכ ולבק םיריסא העברא לכ .ליבהמו םח ןיסירג קרמ ונל ואיבה ,תועש
 םשל " האימג םכסה " התשע ונלש היעיברה . הרוד הנחממ דוע ונל ויה תופכ . תחא תחלצ

 .תנגוהו תקדוצ הקולח

 תא רופסי דחא . רותב אבה לא ףכה תרבוע האימג לכ ירחא . הפ לא הפמ רובעת ףכה ( א
 .טעמוי אל ינשהו הברי אל דחאהש ידכ תומיגלה רפסמ

 םויו קרמה תיראש תא קקלמ ינולפ םויה . רותה יפל השעית הליכאה רמגב תחלצה תקיקל (ב
 תקיקל ירחא .ןדע־ןג םעט . שפנ־בישמ שממ היה , הזה םחה קרמה . רחא והשימ אבה

 םעט שיגרה דחאו דחא לכ . אלפנ םעט ול היה , םחה ןיסירגה קרמ תליכא ירה םיינישה־תחשמ
 ...זאמ ולש תיבה

 .םי ־יבשעב אלוממ ךרה ןרזמה לש ופוטילמ ונינהנו תופושחה תוטימה לע ונבכש

 .העיגרמה הביכשהמ ונהנ תכרפמה העיסנהמ ונל ובאכש תומצעה

 .היורל וניתשו םיילגרה תאו םינפה תא ונצחר . םימ ומרז םיזרבב
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 םירזוח םירחאו הנחמה לש ישארה שיבכה לע םיצר םיבר םיריסאש ןולחה ךרד ןיחבה והשימ
 תומכ ץורל ונלחתהו םירדחה תא ונבזעו ונצפק ונחנא םג . תפלו קלס , רזג תוכיתח םהידיבו

 .םייסנכמ ילבו תוצלוח ילב , םיפחי , םילטרועמ י ונייהש

 םש התיה . םדוקמ ןאכ ורגש םינמרגה םילייחה לש חבטמה היה םש לודג הנבמ די לע ונעגה
 םלכ . רדס יערופ שאר־יעורפ םיפחי , םיבער ןאכל ומרז םיריסא תואמ תואמ . םיקלא תמוהמ

 יחבטמל הקפסהכ , ףרוחה תארקל םיירט תוקרי םיאבחומ ויה ןהב תוריפח ךותב וטטיח
 יקלח ויה ןיידע הריפחה תיתחתב . הליכאל יואר אלו בוקר רבכ היה תוקריהמ קלח . םילייחה
 ךשמה היה השורפ תפל וא קלס תכיתחב היכז . הזב הז םיריסא ומחלנ הז לעו םימלש תוקרי

 םיריעצ םירענ לש םיידי םקלחו םירפסמב תועקעוקמ םקלח , תוימרג םיידי תואמ . םייחה
 , קרי בקרו ץוב לש הסימתה ךותב וטטחו ורפח - זוכירה תונחמל הנורחאה הנשה תא ודרשש

 .בערה תא טיקשהלו הפל סינכהל ןיידע רשפאש והשמ , הריפחה תיתחתמ והשמ ליצהל ידכ

 ךותבש ןומהה ךותב ונעלבנו ןאכל הצירב ונעגה ינאו ערעטמירטסמ ןרעטש עליהילא ירבח
 ישוקב . רוזחו ךולה יתפחדנ . תותפשאב ןוזמ ישפחמ בערה יזמל ונפרטצה ונחנא םג . תוריפחה

 תפשל ותוא יתילעהו והשמ יתגשהש עגרב . תפל תכיתח ״ גודל"ידכ םיידיה תא יתסנכה בר
 דע ונינש ונדמע . הסימתהו טיטה ךותל יתוא ליפהו םיריסא לש לג אב ,ירבח עליהילא לא רובה

 יתקעצ . רשפאש קומע יכה םיידיה תא בוחתל םעפה דוע ונצמאתהו בקרה לש ץובב םייכרבל
 וילע רומשו חק איצוהל והשמ חילצאש עגרבו דצב דומעו אצ " , הלומההו שערה ךותב ,וילא

 ."קולבה לא חרבנ כ״חאו

 ונילעהש תוקריהמ , רקיה ״ בהזה" מ ונידיבו רוזחל ונחלצה תשקיע ״ המיחל ״ לש העשכ ירחא
 .רובהמ

 תוקריה תא לכאל ונטלחה . םיטוטרמסב ותוא ונפטעו תפלה תא ונפלק . בקרה תא ונבע
 לש םימי המכ דועל הוקת חיפהש " ללש " םע ורזח םירבחה רתי םג . םוצמצבו הרושמב

 .ןזלב ־ןגרב לש תפותה ךותב רעצ-ייח

 י״ע השענש רקובה רדסמ ירחא . טלחומ רדס־יא לש רטשמ וב ררושש הנחמל ונעלקנש ונוניבה
 .לזאי המישנל ריוא םג טעמ דועש השגרה ךותמ םיבבותסמ ונייה ,.ס.ס שיא רעטסעטלאקולב

 היה ןאכ . םינורחאה םישדחב ואבלטימ־הרודב היהש יתפומה רדסה תמועל טלב רדסה יא
 לע היה רבכ ברע תונפלו ךרכמ םע תרבד דוע רקבב . םיבובזכ ותמ םישנא . תומדא־ילע־םוניהיג

 .םוקל חוכ םהב היה אלו חונל תצק ובכש םיריסא . םיתמה תמירע

 םידגבב ונלברכתה .ונל ויה אל תוכימש . תוטימה לע ונילעו םידגבה תא ונשבל . ךישחה םויה
 .תבכרה ־ילגלג דוהדה תא ונשגרה ןיידע . םיבערו םיפייע ונמדרנו

 רוא םע .ינשה לש ויכרב ךותב דחא םיבושי ןיידע םידנדנתמ ונחנא וליאכ השגרה התיה הלילב
 ונייהו ! סואר ! סואר תוקעצ יוולב תיקורשמה תקירש תא ונעמש . םיררועתמ ונייה םויה

 תא וכרע םה .ס.ס ה שיאו רעטסעטלאקולבה ,ופאקה ודמע םיקולבה דיל . דקפימל םיאצוי
 דקפימה ירחא . לכה לע רבג בערה לבא קיצהל ולחה םיניכה . םילוחה ובר םויל םוימ . רדסמה

 לע םינבל םיטרסב םיבבותסמ .ס.ס ישנא םגש בל ונמש . חונל ונכלהו םיילגרה תא םיררוג ונייה
 םינושה םידיקפתה ילעבו רעטסעטלאקולבו םיאופק ןוגכ , הררשה ישנא םיריסאה .לוורשה

 םהל היהש דיקפתב ןאכ םג תויהל םמצע תא ונימ ,ןזלב־ןגרבל ונופש תומוקמ ינימ לכמ ועיגהש
 ןיאו ונמק דחא רקב . םח קרמ תצקל וניכז םעפ ידמ .ירשפא היה לכה הזה רדסה־יאב . םדוק

 ונל עדונ . םימה תכרעמ תא ביואה־ינוריוא וציצפה וכלהתהש תועומשה יפל . םיזרבב םימ
 ןוחטיב רסוח לש בצמב . תיזחל וחלשנו טכאמרעווה ילייח לכ רוזאהמ ונופ םימי המכ ינפלש

 תועשה ןתואב .יחוכ תיראשב ״ ןגרא"ל יתחלצהש תפלהו קלסה תויראש יתוא וליצה , רדסו
 תא טיקשהל לוכי רשא רבד לכ ,לכוא תצק גישהל ךיא יתננכת , בערו רדס ־יא , היפיצ לש

 ... בערה
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 יתיליג . םוקמה יבשות לכל ןוזמל קפסה םעפ היהש חבטמה תוביבס םעפ דועו םעפ דוע יתבבוס
 יחופת לש תופילקו םיקיר םירומיש תואספוק לש המירע יתאצמ . תלוספהו הפשאה רובצמ תא

 םימי ינפל קר וחתפנש הלאכ ויה תוקירה םירומישה תואספוק ןיב .וביקרהו וריחשהש המדא
 ויה םשו הפ .ןמשהו ןוזמה תיראש תא יתקקילו םינורחא תוחוכב חפה תא יתרשיי . רפסמ
 תא סועלל יתיסנ . ( 1945 לש לירפא תיצחמ טעמכ הז היה ). בלבלל רבכ ולחהש םיחיש
 יצע לש םיחישה םתואב רפכה תייחמצב יתרכזנ . תורירמה תא עולבל השק היהו םינצינה
 םוקמב יתאצמש םיחישב . םינבלה םילועבגה תא םיקקלמו םתוא םיפלקמ ונייהש הברעה

 אלו םיכרה םילועבגה תא סועלל יתיסנ . תושעל היה רשפא יא הז תא וליפא , הזה ללוקמה
 .םתורירמ בורמ םתוא עולבל יתחלצה

 דחאב .לוכאל והשמ םש אצמא ילוא , םיהובגה םינינבל תחתמש םיפתרמל סנכהל יתטלחה
 ירייד םיריסאהש ידכ תוגרדמה רדח ךרד יתקמחתה . החותפ ףתרמה תלד תא יתאצמ םינינבה
 לכ . םיגרוסמה תונולחה דחא ךרד ןנתסה שולק רוא . ףתרמל יתסנכנ .יב וניחבי אל םוקמה

 . לכוא שופיח־לש־סנרטב ינאו ,יאבצ שובל יקלח , םירזופמ הבור־ירודכ האלמ התיה הפצרה
 רבכ יתלגרתהש ירחא , הצוחה יכרדב . רבד םוש יתאצמ אל . הפל סינכהל רשפאש והשמ

 תמה ־תלוגלוג ושאר ,ןדקרפא בכוש ,ןנימ־רב , ריסא יתיארו הדצה יתצצה , ףתרמה תלולפאל
 .תותמה וינפ לע ךוסנ ולש ךויחו ילא וציצה םייניעה ירוח י טומש (.ס.סה למס)

 הדלמ יתשפיח ינא םג ... שפח שפח ... ריעצ טרמק :יל שחל וליאכו םינפ לא םינפ ונדמע
 •" י• ... תומ יתאצמו

 ינימ לכב תופוג תוארל ליגר יתייהש תורמל התמ הפוגמ יתעזעדזנש הנושארה םעפה תאז התיה
 .ילש הטימה לא יתרזח . םיבצמ

 לע ןבל טרס דונעל ולחה , םילייחהו םיניצקה , םידמה ישבול , אבצה ישנא לכ טעמכש בל ונמש
 ונל ריבסה , הלמה לש טושפה ןבומב םיריסאה ןקץ היהש עילוואזירמ רזלג המלש ,ר . לוורשה
 ןבל טרס םימרדניזה ודנע , הנושארה םלועה- תמחלמ ףוסבש רכז אוה . העינכ לש ןמיס והזש

 לדבה םוש ונשגרה אל . הברקתה תיזחהש הארנכ . הירעוה־הרטסוא לש העינכה ינפל
 םוש . תורושה רושייב ולליקו ופחד וטעב םה . השק דיב ונב ודר ונילע םינוממה . םידקפימב

 .הנתשה אל הבוטל רבד

 .םוי דועו םוי דוע דורשלו לכוא תצק אצמל ויה ונייוואמ לכ . בערה לע לקה אל תועומשה לג

 אלו בבותסהל יתטלחה . םיילגרב תופייע יתשגרה .וקיצהו ורפחתה םיניכה . דואמ יתשלחנ
 רהמ ודביא , הרומג היטפאב ועקשו וענכנש הלאכ יתיאר . בכשמל לופיל יתיצר אל . ענכהל

 המישמ ימצע לע יתחקל 1945 לירפאב 12־13 לש עובשה ףוס תארקל . תויחל ןוצרה תא דואמ
 הנחמה תא הלהבב ונבזע ירה .ןאכ תויהל םיכירצ ויהש הרודמ ילש םירבחה תא שפחל : איהו

 .םה ןכיהו עיגה ימ תעדל ןרקס יתייהו תוצובקב

 יתלחתהו לימרתה תא יל יתחקלו קולבל יתילע ,יתרגישה דקפימה רחאל , 14.4.45 תבשב
 .לכוא רבד ירחא ,ןוזמ ירחא רותל בוש תכלל

 .ילזמ לזמתי םא ,ירבח תא אצמל ידכ קולבל קולבמ תכלל יתבשח

 לש רדחה עצמאב : המיהדמ הנומת יל התלגתנו תותלדה תחא יתחתפ , שופיח לש העש ירחא
 . ואבלטימ ־הרודמ םירכמו םירבח םלכ , םיריסא הרשע שמח־כ לש הצובק התיה םיקולבה דחא

 ילד דמע הילעו שא־תרודמ התיה , םינבל לש רתלואמ ןקתימ לע . םהיניב היה עיר לאקזחי םג
 ךרד הצוחה ןנתסהו רזפתה ןשעה ,ועבעב םימה . רזגו קלס תפל תוכיתח וכותבו םימ םע

 .םיענ םוחו חיר וציפה םילחגה , םלוכיא ינפל ץופצפ ועימשה םיצעה , םיחותפה תונולחה

 ורחה םירחאו םר לוקב ללפתהו עצמאב דמע ואבלטימ־הרודמ רודיסה לעב קלופ ריאמ םייח
 .ה״שת רייא שדוח שאר לש " ללה " ורמאו - הלודג הנווכב וירחא וקיזחה

 .לשובמ קרמה טעמ דועש עימשהו שאל לעמ עפעפ ילדה



■ 
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 יאובמ םיעתפומ ויה םה םג . עסמה לש םהיתואקתפרה תא עומשל יתבשיתה הליפתה רמגב
 .תדדועמ השגרהב יתאצי .ילש קולבב הרודמ םירבח דוע םנשיש ינממ עומשל וחמשו

 םולשב 28 קולב לא עיגהלו ילגר תא רורגל והשכיא חילצאש התיה ילש ״ ךרדה תליפת ״
 .םייחבו

 ...שאה תרעבה ידכ ךות םידחוימה םיאנתב " רוביצב הליפת " לש קופיס תשגרהב טאל יתדעצ

 .תבשב

 !הכח ! הכח ,לארשי םייח :יל ארוק לוק יתעמשו רטמ םישימחכ יתדעצ

 היה . שאה לעש ילדה ךותמ האצוהש תפל־תכיתח ודיבו ירחא ףדרש עיר לאקזחי ידידי הז היה
 ימ ייח " היעבב וטבלתה םה םג .יבצממ הנוש וניא םבצמש יתעדי . ברסל ןוצרה חוכ דוע יב

 .ילימרתל הנתמה תא יתבחתו יתחקלש דע יב בהרסל ירבח חילצה תאז לכבו "...ןימדוק

 רחאל דימ :ידידי לאקזחי יל קפיס ,ונילע ורבעש תואקתפרהה לע ונחחוששכ רורחשה ירחא
 אלש םיחוטב ויה םה .יל תתלו ילדהמ תפל תסורפ איצוהל דחא הפ וטילחה , הליפתה תא יבזע

 הלאשמה התיה תאזש ובשח ,ילדהמ יתרסה אלש יטבמ יפל .ילש קולבה לא עיגהל חילצא
 ...ילש הנורחאה

 ןיזנב לש חירו םיקנטה יעונממ ןשע תורמת ולע , 15.4.45 ןושאר םויב , איהה תבשה תרחמל
 רבעמ ןוחצנ תעורתב םרז , תירבה־תונב־תואבצמ י יטירבה אבצה . םייאבצ םיפייגמ ץופנ

 .ןזלב -ןגרב תפותה הנחמ לש ליתה תורדגל

 ויה םיקולבה ביבס . תוישימח לש תורושב םיעעונתמו םידנדנתמ ונדמע , רקובה דקפימ עצמאב
 תא לביק ןיידע .ס.ס שיא . םינורחאה םימיב םהיתומשנ תא וחפנש םינמלוזומ תואמ םירוזפ

 ..."ןייז טזומ עונדרוא" :ירהש רדסמה

 דמעו יאבצ פייג ךותמ ץפק , תופשור םייניעב קנע ישוכ , םודא היחצמ עבוכב יטירב יאבצ רטוש
 אלל , םיילגרו םיידי טושפ בכשש םיריסאה דחא חקל אוה . םיתמהו םייחה רדסמ לומ םהדנ

 ונרזפתהו םיררחושמ ונאש ונוניבה . תורושה לע דקיפש .ס.ס ה יראוצ לע ותוא ךרכ , םייח חור
 .הדוקפ ילב
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 רגד ףוס

 םיססוג ,םישנו םישנא , םיריסא תובבר אצמל עתפוה ,ןזלב־ןגרב הנחמ ררחשמ שוביכה אבצ
 רורחשה תלהצ , םיפייגה לשו םיקנטה לש ןיזנבה חיר . םיניכ יכומו ילוח יכומ , םיבערומו

 .תופורתו ןוזמ אלו םישבוחו םיאפור אל םתא ואיבה אל . תומהו ןובקירה חיר םע בברעתה

 םיריסא ןומה היתולגרמלו רפע תילולת לע דמע . עיגה יאבצ בר היהש ינמוד ,ידוהי ןיצק
 תא האור אוהש חוטב תויהל ידכ ונתוא ששימ אוה . םהילגר לע ודמע ישוקבש םינמלוזומ

 עוסנל םיצור ונא " :ונחוכ תיראשב ול ונקעצ םידוהיה ונחנא . תוהלב םולח אלו תואיצמה
 .״ !!הניתשלפל

 ץומח שובכ בורכ לש תויבח ,גוסנש טכאמרווה לש םינסחמהמ ואיצוה םיטירבה םילייחה
 יקלחב םישובל , םימורע םיריסא . םיבערומל וקליחו ןמושו ריזח רשב ירומיש לש תואספוקו
 תא רוצעל היה רשפא יא . םהל ןתינש המ לכ וללזו ופטח ,תומצעו רוע םינמלוזומ , שובל

 .לכואה לע ולפנתה ףרט תויחכ . הליכאה סומלוב

 ושע םיכרצה תא .ןטב יבאכו םילושלש ולבק דימו ולכא , הובג םוחב םיזוה ןטבה סופיט יכומ
 עול ךותל וסחד הינש דיבו םיירוחאה תא תחא דיב וקיזחה הליכא ידכ ךות . קולבה תפצר לע

 .ןמוש םע רשבו ץומח בורכ הפה

 ועיגה . םירתלואמ םילוח יתבל םייתומוקודה םינינבה לכ וכפה רורחשה רחאל םייעובשכ
 .הידושמ תויחאו םיאפור לש םיתווצ

 יתמקמתה ינא . רבונה י״עש עללעצ ריעה לא םיטירבה וריבעה ,לוכיבכ םיאירבה םיריסאה תא
 .רבעשל םישרפה ליח לש םיסוסה ־תוורוא ךותב

 ומחלנש םיניצק י״ע םהיתוחפשמ לא םהיתוצראל ורבעוה הפוריאמ תומואה ינב םיריסאה בור
 אל . תדלומ אללו םישרוד אלל , החפשמ אלל ״ םלועה ימותי ״ ונייה םידוהיה ונחנא . םיצאנב

 .רוזחל ןאל ונל היה

 . 14 - ה תב הכלמ יתוחא םע יתעגה ץיוושואל . החפשמהמ דרשש והשימ שפחל יתלחתה

 .ןזלב-ןגרבב םישנ הברה שיש ונעמש . קוחרמ , היצקלסה רחאל התוא יתיאר

 וכפהש םינינבב קולבל קולבמ יתטטוש . התוא שפחל ידכ ןזלב־ןגרבל עללעצמ יתרזח דחא םוי
 תחא יתחתפ .יתוחא תא שפחל םוצע ףחד ןימ יתשגרה . תולוח לש ןהינפב ץיצהל םילוח ירדחל

 ועיגהש 15 - ה תב יתוחא לש הבוטה הרבחה תא תוטימה תחא לע תוארל יתמהדנו תותלדה
 .וטיגהמ ץיוושואל דחי

 םיניכה תשחרמו סופיטה תלחממ חרקו טורמ השאר רעש , תיאבצ הכימשב תלברוכמ התיה איה
 תבזע ןכיה , הניב ״ : התוא יתלאשש ןושאר רבד . ףכית יתוא הריכה איה - תומצעו רוע שממ

 " ... ץיוושואמ םיטרופסנרטה דחאב ונדרפנ ״ : התיה הבושתהו ״ ? הכלמ יתוחא תא

 .הידושב םילחהל הלוחה תא הנלמה " החפשמ בורק " כ הילא יתפרטצה 1945 ינוי תליחתב

 ץראל " יב הילע " ךרד עיגהל הרטמב תפרצל הידושמ יתעגה 1947 ילויב ,ןכמ רחאל םייתנש
 ידכ םיטירבה י״ע הרצענו הפיחל העיגה " סודוסקא " תיינאש םויב תפרצל ונעגה .לארשי

 .לארשי ץראמ השרגל

 ונלוכי אל .ייסרמ י״ע (תונוע עברא )״ ןוזעס רטק ״ םשב ןטק רפכ דיל םיעוקת ונראשנ
 .םיליפעמ תוניפס דע ,יטירבה ימיה יצה י״ע ימי רוצמב ויה ןוכיתה םיה ילמנ לכ .גילפהל
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 ינזאב ודהדה ןיידע . םינפ םושב רוזחל יתיצר אל ,וסיגל יתשרוג םשמש ףיש ירוגמ םוקמל
 לעו ולצלצ היסנכה ינומעפ . רפכהמ ושרוג םידוהיה ינורחאשכ םירבאה ינב לש דוקירהו הלהצה

 .תטהול הרוה תונבו םינב ודקר , רפכה הצקב בולצה די

 לוצינ ,ייגנייגה שבימזר הדוהי י ״ החירבה״ מ חילשה אב ,ישש לילב 1947 רבמצד תיצחמב
 .לארשי ץראל - הגלפהל םיאצוי הלילהש תיגיגח עידוהו , האוש

 .ייסרמ תוביבסב חדינ ףוח לא הלילה עצמאב ונעגה תועש שלש לש ילגר עסמ ירחא

 .םיפצושה םילגה לע הדנדנתהש הניפס לא םילבחב וכשמנש ימוג תוריס לע ונילע

 .״ 1947 ז״שת רבמבונב סל ״ הניפסה םש

 תוינא י״ע " לובג יחירבמכ"וניבשנש דע םירעוסה ןוכיתה־םי ילג לע ונלטלטנ םייעובשכ
 "... הלודגה הינטירב תכלמ התוכלמ דוה ״ לש יצה לש המחלמ

 .םנינמל דלומה גח ליל , 1947 רבמצדל 24 ב היה הז

 שוריגה ־יא לא " רוגיוו ןאישוא " םשב תיטירב המחלמ־תניפס לע ונילעוה הליל ותואב
 .ןיסירפק

 תויאשמב ונרהד ,״ סורפייצ ״ הילקדבש רגסהה תונחמל הטסוגמפמ ךרדב י רקוב תונפל
 ונתוא וריבעהש תויאשמה ןתואל דואמ תומוד , םוח-רופא טנזרב תוסוכמ תויטירב תויאבצ

 .ואבלטימ ־הרודל דלאוונכובמ

 םילייח םהילעו הרימש ילדגמ , ביבסמ לית־תורדג , םילהוא הנחמ לש רעי יתיארו הצוחה יתצצה
 ...זא ומכ שממ - הירי תונוכמב םישומח

 תיינא לע , ררחושמכ הפיח למנל םעפ דוע יתעגה 9.2.49 לילב רגסה ישדוח רשע העברא ירחא
 ."תואמצע ״ םשב ידוהיה ירחסמה יצה

 .דיל תיב 3 ,סמ טלק יאבצ הנחמ לא ונתוא וריבעה לארשי אבצ לש תויאשמ

 .(ץראל ץוח סויג )ל״חג לייחכ יתסיוג .ונינפ תא ףטש םיסדרפ לש חיר

 .לארשי ץראב לארשיל הנגה אבצ לא , הטילפה תיראשמ םיבר ומכ ,יתפרטצה

 ז״ק קרפ םיליהתמ

 ... םיאמצ םג םיבער • • • ׳ה ילואג ורמאי ...
 ... לזרבו ינע יריסא ... תומלצו ךשח יבשוי ...

 ... תומ ירעש דע ועיגיו ...
 ... עדג לזרב יחירלו • • .תשיחנ תותלד רבש יכ ...

 ...׳ה ילואג ורמאי •••
 ... רצ דימ םלאג רשא • • • םאפריו ורבד חלשי ...

 ברעממו חרזממ ... םצבק תוצראמו ...
 ... םימו ןופצמ...

 ... םצפח זוחמ לא םחניו ...

 ... תוחפשמ ןאצכ םשיו ...
 ... ודסח םלועל יכ ... םדא ינבל ויתואלפנו ...

 : — ד־ : י ▼▼־•:־ ▼ ::־!
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